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ФОНД ФОТОГРАФИЈА У ЗАВИЧАЈНОМ ОДЕЉЕЊУ 

БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

- Београдски фотографи крајем XIX и у првој половини :ХХ века -

1. П11онирско доба беоrрадске фотоrра
фије 

Београд се и као тема фотографског 

интересовања и као седиште првих фо

тографа јавља веh у тзв. пионирско доба 

развоја српске фотографије. 

Још пре доласка првог српског фо

тографа Анастаса Јовановића у Београд 

(1858, после Светоандрејске скупшти
не), "у кафани Дунавовиhа до Варош-ка

пије" ,11844. године је боравио дагероти
пист Јосиф Капилери. Прву фотограф

ску радњу у Београду је отворио Немац 
А. Дајч, 1850. године, а из огласа објав
љеног 1867. у "Србским новинама" о до
ласку извесног фотографа из Беча, док

тора Ханда, сазнајемо да је у то време 

код Саборне цркве постојала и радња 

фотографа Стојановића. 

Најстарији београдски фотографи, 

четрдесетих, педесетих и шездесетих го

дина XIX века најчешће су у својим 
радњама портретисали Београђане. 

Због тешке и сложене фотографске 

1 Нушиh Б., Из Полуйрошлосmи, Београд 19З5, 
204-205 

2 Дебељковић Б. , Стара српска фоmоzрафија, 
Београд 1977, ЗО. 

опреме, у то време готово да нема фото

графа који би се усудио да крене на сни

мање изван атељеа, јер је то "захтевало 

огромну енергију и рад, о чему је данас 

тешко створити и приближну слику. "2 

Дивна Ђурић-Замоло истиче да је 

Анастас Јовановић био "први фотограф 

који је изашао на београдске улице и ос

тавио прва сведочанства о њима и њихо

вим зградама" .3 Уколико се 1\~исли на 

бројност снимака и личну уметникову 

вокацију, то јесте тачно, али је забе

лежено да су први снимци београдских 

зграда начињени десетак година раније, 

и то по наруџби Српског ученог 

друштва, а према одлуци донетој 24. ок
тобра 1855, да би се пре рушења ове
ковечила кућа у којој је живео, учио и 

умро Доситеј Обрадовић.4 Снимање ове 

зграде су обавила два фотографа: Р. Му

сил и Флоријан Гантенбајн. Поред Ана
стаса Јовановића, у XIX веку су о граду 
Београду фотографске записе оставили 

Иван В. Громан, 1876, Милан Јовановић, 
од 1895. године надаље, као и Лазар Лец-

3 Ђуриh-Замоло Д., Сачувани лик Београда на 
фотографијама А. Јовановиhа. И. Громана и М. 

Јовановнhа, Го9щињак zpa9a Беоzра9а XIV, 
Београд 1967, 142. 

4 Дебељковић Б" ор. cit" ЗО. 
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тер. Д. Крстовић, Јован Хоке и други, од 

којих су многи и до данас остали аноним

ни. Према Дивни Ђурић-Замоло~ позна

те су свега 24 фотографије Анастаса Јо
вановића снимљене у београдском екс

теријеру (1 О са мотивом Београдске 
тврђаве, 7 панорама Београда, 4 поједи
начне грађевине и групе грађевина, 3 из 
околине Београда), а чувају се у фондо

вима Музеја града Београда и Војног му

зеја у Београду. Од руског војног фото

графа И. В. Громана, о коме се мало зна, 

а претпоставља се да је био добровољац 

у српско-турском рату 1876, сачуван је 
укупно 51 снимак Београда из времена 
овог историјског догађаја (панораме, 

поједине зграде, разни детаљи из Бео

града , привремене болнице, околина 

Београда) и те се оригиналне фотогра

фије чувају у Музеју града Београда, у 

збирци "Борбе" и у Војном музеју , док се 

копије налазе и у Историјском архиву 

Србије.6 Трећи значајни фотограф-хро

ничар, дворски фотограф Милан Јова

новић, брат чувеног сликара Паје Јова

новића, забележио је лик Београда на 

укупно 50 фотографија које се чувају у 
Музеју града Београда (мотиви су: 
тврђава, панораме. улице и тргови у цен

тру, Дорћол, појединачне грађевине) . Б . 

Дебељковић такође помиње и једну вео

ма успелу фотографију београдског фо

тографа Влаховића, снимљену 1875. на 
Торлаку, као и две панораме Београда: 

Лецтеров снимак из 1882. године, састав

љен из шест делова од по 20х15 ст (укуп
не дужине 120 cm), као и панораму из 
четири дела коју је снимио Јован Хоке.7 

Београд је у XIX веку приказиван и на 
разгледницама, али се аутори ових сни-

~ Ђуриh-Замоло Д" ор. cit .. 143. 

h IЬid " 148. 

'Дебељковиh Б" ор. cit .. 33. 
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мака углавном не знају. мада су доса

дашња истраживања довела до извесних 

сазнања и у том смеру. 

Сви фотографи тог времена су за 

мотив имали портрете грађана Београ

да, првенствено из вишег друштвеног 

слоја. Познати фотографи-портретисти 

у Београду крајем XIX и почетком ХХ 
века, поред Анастаса Јовановића, Мила

на Јовановића и Лазара Лецтера, били су 

и Панта Христић, Ђока Краљевачки, В. 

Даниловић, Флоријан Гантенбајн . Нико

ла Лекић, Ф. Регецки, Анастас Стојано

вић и многи други. 

У ХХ веку. са развојем техничких 

могућности, фотографија се развија и 

усавршава до те мере да постаје посебна 

грана савремене уметности, али њен до

кументарни значај не само да се не губи 

већ чак долази у први план, пошто сли

карство више није "одраз слике света". 

2. Обим и структура фо11да фотографија 

у завичај 11ом одељењу Библиотеке гра

да Београда 

Формирању фонда фотографија, 

значајног чиниоца информативне вред

ности завичајног фонда. посвећивана је 

од самог оснивања Библиотеке града 

Београда посебна пажња, с обзиром да 

као документарни запис фотографија 

преноси 
11 
егзистира јуће , а не има гина рне 

појаве у структуру фотографске слике", 

у складу са својом природом да 11 бележи 

и миметички представља свет 11 ,н те стога 

бива вредан извор информација о знаме

нитим личностима, деловима града, 

значајним грађевинама, историјским до-

~тодиh М., ФоiТlо'iраф11ја у Срб11ј11 у ХЈХ веку, 
Београд 1989, 20. 
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Сл. 1. М. Јовановић: Yнyilipa111њoct7i gвора А. Обреновића. Трйезар11ја 
Fig. 1 М. Jovanovic, lnterior ofthe coutt of А. Obrenovit. Dinning гоот 

гађајима, развоју индустрије и занатства 

исл. 

Језгро и највреднији део фонда чине 

фотографије Београђана и Београда 

скраја XIX и почетка ХХ века, настале у 
атељеима београдских фотографа, али и 

снимљене у иностранству. Из тог перио

да је и преко 300 разгледница. 
Фонд није велики по обиму, према 

књизи инвентара броји укупно 2.026 је
диница: фотографија и разгледница. Јез

гро фонда чине фотографије од осамде

сетих година XIX века до 1945. године. 
За период после 1945. године се може 
реhи да је готово у потпуности запостав

љен. Без обзира што је техника ум

ножавања и репродуковања фотогра

фија у том периоду веh високо развијена, 

што су се појавиле филмска техника и 

телевизија, и што у књигама има доста 

објављених фотографија града и 

личности, прикупљање фотографија би 

требало оживети и наставити, јер тек у 

директном сусрету с оригиналном фото

графијом многа сазнања бивају допуње

на. 

Од укупног броја фотографија, само 

се за око 600 зна (или се оправдано прет
поставља) ко их је снимио, што је ут
врђено на основу фотографских карто

на са утиснутим именом фотографа, код 

старих, или печата, потписа и записа на 

реверсној страни код новијих фотогра

фија. Утврђено је да су оне дело укупно 

29 домаhих и 23 страна фотографа, од
носно фотографских атељеа. За многе 
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фотографије високог техничког и умет

ничког нивоа тек се морају извршити 

обимна истраживања ауторства. 

Што се тиче предмета, односно мо

тива фотографија, било да су у питању 

делови града, грађевине, догађаји или 

личности, идентификација је углавном 

до краја спроведена. 

2.1. Фотографије познатих аутора 

У Београду је између 1860. и 1900. го
дине радило четрдесет професионалних 

фотографа, који су имали своја атељеа 

(у тај број не улазе путујући фотографи, 

нити фотографи аматери). С обзиром да 

су често мењали адресе, долазили у Бео

град и одлазили, тешко им је са сигур

ношћу утврдити тачан број. У том ис
траживању је најдаље отишао Бранибор 

Дебељковић,9 наводећи податке који су 

атељеи радили 1860, 1870, 1880, 1890. и 
1900. године. 

За проучавање историјата развоја 

фотографије у Београду значајно је са

гледати стваралаштво појединих фото

графа, који су вредни хроничари град

ског живота. 

Из првог периода, до 1918. године, у 

фонду Завичајног одељења је утврђено 

ауторство 21 фотографа. 
Ауторство и анотације (потписи , 

посвете, записи, описи), наведени у овом 

9 Дебељковић Б., ор. cit., 25. 

ЈО Милан Јовановић (Вршац, 1863 - Београд, 17. 111 
1944), дворски фотограф, изучио је фотограф

ски занат код свог оца Стевана. а знања из 

области ликовне уметности стекао уз брата, 

познатог сликара Павла-Пају Јовановића . О 

школовању и усавршавању Милана Јовановиhа 

није остало више поузданих података. али се зна 

да је уз браћу, Пају и Светислава, боравио у 

Бечу, Лондону, Трсту, Минхену и Паризу, а да је 

на очев позив у Београд дошао крајем 1886. или 
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раду, утврђени су de visu, док су остали 
подаци (наслов, димензије) преузети из 
књиге инвентара. Датовање је свугде где 

је то било могуће одређено бар при

ближно, према разним атрибутима (из
глед фото картона, подаци о времену бо

равка фотографа у Београду, предмету 

и сл.). Наведени преглед ауторизованих 
фотографија београдских фотографа 

дат је по следећем редоследу: аутори 
према броју фотографија у фонду, а ре

доследјединица према књизи инвентара. 

Обрада је дата према стандардима 

библиографског описа некњижне грађе 

ISBD (NBM). 

Највећи број фотографија на прела
зу два века, укупно 48, дело су Милана 
Ј овановића:10 

1. [Никола Луњевица] . - Београд : Милан Јо

вановић, [1900?]. - 1 фотоrр.; 16х23 cm; 1шв. 

бр. 24 
Снимак уметничке слике Марка Мурата из 

1900, си гн и рано доле десно " М. Мурат 1900". 
2. [Краљица Драга у властелинској ношњи] . -
Београд: Милан Јовановић, [1900?]. - 1 фото
rр.; 21х13 cm; инв. бр. 53 
3. [Драга Машин]. - Београд: Милан Јовано

вић, [1896?]. -1фотогр.;16х10 cm; 1111в. бр. 54 
4. [Краљ Александар и Краљица Драга на 
дан венчања]. - Београд: Милан Јовановиh , 

1900. - 1фотогр. ;2Зх15 ст; инв. бр. 55 
На аверсу: потписи и датум 17. IX 1900. 
5. [Др Јосиф Панчиh] . - Београд: Милан Јова
новић , [б.г.]. - 1 фотогр.; 17х23 cm; инв. бр. 58 

у току 1887. године и као већ спреман фотограф 
отворио сопствени атеље вероватно у другој по

ловини 1887. године, најпре на Позоришном тр
гу, а од 1902/3. у улици Краља Милана (Тера
зије) 46. Био је дворски фотограф три динас
тије: Обреновиhа, Петровиhа и Караl)орl)евића. 

Већ 1893. на полеђини његов11х фотографија 
стоји ова титула, а на основу графичког решења 

полеђине картона фотографије се могу и дато

вати. 
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Сл. 2. Милан Јовановиh: Велисав Вулови/~ са 

суйруzом 11 9еиом 

Fig. 2 Milan Jovanovic, Velisav Vulovic with 
wife and children 

6. [Матуранти Београдске реалке, 1888). -
Београд: Милан Јовановић, [1888). - 1 фото
гр.; 40х32 cm; инв. бр. 59 
На аверсу поред сваке личности руком испи
сано име, а при врху: " Матуранти Београд

ске реалке по положеном испиту јула 1888. 
год у Београду". 

7. [Александар Обреновић у детињству] -
Београд: Милан Јовановић, (1883?]. -1 фото
гр. ; 16х10 ст; инв. бр. 60 
Стојећа фигура у униформи. 

8. [Кнез Милан М. Обреновић ПЈ . - Београд: 
Милан Јовановић, [б.r.]. - 1 фотогр.; 16xll 
ст; инв. бр. 62 
Торзо. анфас, у униформи. На реверсу запис 

на немачком: "Кнез Милан М. Обреновић II 

је владао само један месец и умро од тубер

кулозе". 

9. [Владан Ђорђевић]. - Београд: Милан Јо

ванов11ћ, (1889]. -1фотогр.;20х13 cm; инв. бр . 

68 
На реверсу посвета: "Своме пријатељу Мар

ку Стојанов11hу за спомен Др Владан 1889". 
10. [Унутрашњост двора А. Обреновића: тр
пезарија]. - Београд: Милан Јовановић, (1893]. 
- 1фотогр.;28х21 cm; инв. бр. 302 (Сл. 1) 
11. [Унутрашњост двора А. Обреновића: 
краљевска колевка] . - Београд: Милан Јова
новић, (1900?]. - 1 фотогр.; 21х15 cm; инв. бр. 
303 
12. Матуранти Приватне трговачке акаде
мије 1907/8. - Београд: Милан Јовановић , 

[1908]. -1фотогр.;30х49 cm; инв. бр. 884 
] 3. [Жарко Рувидић] . - Београд: Милан Јова
новић, [1909?]. - 1 фотогр.; 1lxl7 ст; инв. бр. 
928 
На реверсу посвета: "Своме драгом Вељи 

ради сећања Жарко. 12/Х 1909. г. Београд ". 

14. (Љубомир Ковачевић] . - Београд: Милан 
Јовановић, (1893?]. -1фотогр.;1lxl7 cm; инв. 
бр. 929 
На реверсу запис: "Љубомир Ковачевић, ис

торик, професор историје на Великој шко

ли, министар просвете и академик". 

15. [Велимир Рајић]. - Београд: Милан Јова
новић, [б.г.]. - l фотогр.; 6х10 cm; инв. бр. 937 
16. [Драга Обреновић]. - Београд: Милан Јо
вановић, (1898?]. - 1 фотогр.; 16х22 ст; инв. 

бр.957 

17. LИван Павловић]. - Београд: Милан Јова
новић, (1909). - 1 фотогр.; 6х10 ст; инв. бр. 
958 
На реверсу запис: "Ђенерал Иван Павловић, 

војни историк ", на аверсу аутограф: "Ппу

ковник Иван 26-11-1909 г". 
18. [Драгољуб Павловић и Бранимир Рајиh]. 
- Београд: Милан Јовановиh, (1893?]. - 1 фо
тогр.; 10х16 ст; инв. бр. 959 
] 9. [Илија Лалевиh]. - Београд: Милан Јова
новиh , [б.г.Ј. - 1 фотогр.; 10х16 cm; инв. бр. 
960 
20. [Јован Цвијић]. - Београд: Милан Јовано
виl1, [б.r.] - 1 фотогр.; 10х15 ст; инв. бр. 978 
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21. [Рнста Бадемл11јиh]. - Београд: Милан Јо
вановић, [ 1897?] - 1 фотоrр.; 1Зх21 ст; инв. 
бр.984 

На реверсу запис:" Риста Бадемлијнh управ

ник вароши Београда". 

22. [Петар С. Љшловиh, Јован М. Жујовић и 
Сава Урошевић]. - Београд: Милан Јовано

вић, (1897]. - 1 фотогр.; 1Зх21 ст; инв. бр. 985 
На аверсу на картону запис. "1. Пера С. Пав
ловић, 2. Јован М. Жујовиh, 3. Сава 

Урошевић, 1897", а на самој фотографији, 
испод портрета: "Г. Златарски, Г. Бончев ". 
23. [Драг. Петровић, Јован Жујовиh и Јован 
Цвијиh на Шар-планини 1890). - Београд: 

Милан Јовановић, (1890). - 1 фотогр.; 1Зх21 
ст; инв. бр. 987 
Запис на аверсу: "Драг. Петровић, Доктор 

Жујовић, Цвијић; на реверсу: "Ј. М. Жујо

вића екскурзија на Шар Планину 1890. г." 
24. [Љуба Стојановић]. - Београд: Милан Јо
вановић, (1895]. - l фотогр.; 22х28 ст, инв. бр. 
993 
Посвета на реверсу: "Своме пријатељу и ко

леги Ј. Жујовићу Љуб. Стојановић 5- Il-95 Б." 
25. [Милорад Гавриловић). - Београд: Милан 
Јовановић, [б.г.]. - 1 фотогр.; 24х30 cm; инв. 

бр. 1301 
26. [Вела Нигринова] - Београд: Милан Јова
новић, [б.г.] - 1 фотогр.; 21х13 cm; 1111в. бр. 

1309 
27. [Милан Ђ. М~1л11hевић] - Београд: Милан 
Јовановић, [б.г.] - 1 фотогр.; llx16 cm; инв. 
бр.1381 

28. [Велисав Вуловић] - Београд: Милан Јо
вановиh, [1908) -1фотогр.;17х23 ст, инв. бр. 
1417 
На реверсу запис: "Ing. Велислав Вуловић 
претседник београдске општине 1908 год 
рођ. у Београду 5.1.1865 - 3.1.1931. Фотог: 
Београд, 1908". 
29. [В. Рибникар са супругом]. - Београд: Ми
лан Јовановић, [1893?]. - 1 фотогр.; 10,5х14 
ст; 1111в. бр. 1617 
ЗО. [Супруга В. Рибникара]. - Београд: Ми

лан Јовановић, (1893). - 1 фотогр.; 6х9 ст; 
инв. бр. 1618 
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3 l. [Др Михаило Петровић]. - Београд: Ми

лан Јовановић, [1892]. - 1 фотогр.; 10х14 cm; 
11НВ. бр. 1619 
Двојни портрет: хирург др М. Петровић са 

супругом. 

32. [Владимнр Белнћ]. - Београд: Милан Јо
вановић, [ 1898?]. - 1 фотогр.; lOxl 4 cm; 1111в. 
бр. 1620 
На аверсу потпис: "Влада", на реверсу посве

та: "ГоспоЬици Љубици за успомену ... Бео
град 2/VIJ 98 год.". 
33. [Момчило Нинчић са супругом Косте 
Стојановиhа]. - Београд: Милан Јовановић, 

(1893?]. - 1фотогр.;10х14 ст; инв. бр. 1621 
34. [Велисав Вуловић]. - Београд: Милан Јо
вановић, [1889?]. - 1 фотогр.; 6х9 ст; инв. бр. 
1623 
35. [Велисав Вуловић са супругом). - Бео

град: Милан Јовановић, (1894]. - 1 фотогр.; 
12х20 cm; инв. бр. 1621 
На аверсу потпис: "Лепосава Велислав 27-Х-
94". 
36. [Велисав Вуловић са супругом и децом].
Београд: Милан Јовановић, [1902). - 1 фото
rр.; 10х16 ст, инв. бр. 1625 (Сл. 2) 
На реверсу посвета: "Свом драгом Кости и 

Љубици 4. VП. 02". 
37. [Велисав Вуловић са супругом и дете
том]. - Београд: Милан Јовановић, [1902?]. -1 
фотогр.; 10,5х14 ст, инв. бр. 1626 
38. [Илија Вукићевић]. - Београд: Милан Јо
вановић, [1887/88?]. - 1 фотогр.; 6х9 ст; инв. 
бр. 1631 
39. [Љуба Михаиловић]. - Београд: Милан 

Јовановић, [1895]. - 1фотогр.;6х9 ст; инв. бр. 

1632 
Ila аверсу потпис: "Љуба 11-Ш-95". 
40. [Чеда Михаиловиh]. - Београд: Милан Јо
вановиh, (1893?]. - 1 фотогр.; 10хЈ4 cm; иив. 
бр. 1651 
41. [Чеда Михаиловиh са супругом). - Бео

град: Милан Јовановиh, [1893?]. - 1 фотогр.; 
10х14 cm, инв. бр. 1652 
42. [Милан Р. Димитријевиh]. - Београд: Ми
лан Јовановиh. [1896?]. - 1 фотоrр.; бх9 ст; 
11НВ. бр. 1653 
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Сл. 3. Л. Лецтер: 8090009 вароши Беоiра9а. Маитне 
Fig. 3 L. Lcctcr, Water supply systcm of Bclgradc town, Machines 

43. [Коста Стојановиh са супругом и децом]. -
Београд: Милан Јовановић, [б.г.]. -1 фотогр.; 
15х24 ст; инв. бр. 1657 
44. [Коста Стојановиh са супругом и дете
томЈ. - Београд: Милан Јовановиh, [б.г.]. - 1 
фотогр.; 10х14 ст; инв. бр. 1658 
45. [Краљ Петар 1 Kapaljopljeвиh]. - Београд: 
Милан Јовановиh, [1904?] - 1 фотогр.; 15х20 
ст; инв. бр. 1918 
На аверсу потпис: 11 Петар". 

46. [Живојин Ј. Јуришиh]. - Београд: Милан 

Јовановић, [1906]. - Ј фотоrр.; 10,5х14 ст, не

инв. 

11 Фотографије под бр. 47 и 48 носе на картонима 
само натпис: "Jovanovitsch Belgradc", па се пос

тавља питање да л11 су дело Милана Јованов11hа, 

за кога ни скромни картон нити овакво потпи

сивање нису т11ш1чю1. Петар Јовановић је у то 

време веh отишао из Београда: на фотографији 

Војина Чолак Антиhа је посвета са 1899. годи

ном. а Марко Леко (1853-1932) је снимљен у поз-

На реверсу посвета: "Своме другу П. С. Пав

ловићу Ж. Ј. Јуришиh октобар 1906 г." 
47. [Марко Леко]. - Београд: [Милан] Јовано
виh, [6.г.]. - 1 фотогр.; 10х15 ст; инв. бр. 1638 
На аверсу потпис: "Др Марко Т. Леко 11

• 

48. [Војин Чолак Антић]. - Београд: [Милан] 
Јовановић, [1899]. - 1фотогр.;6х9 ст, инв. бр. 
1637 
На аверсу посвета: "Госпођици Љ. Дими

тријевић у знак почитанија Војин 7-Xll 99. "11 

нијим годинама, са седом косом и брадом, дакле 
око 1900. године. Остаје за будуhа истраживања 
провера евентуалне могућности да јс аутор да

ровити фотограф-аматер Вој11слав М. Јовано

виh - Марамбо (1884-1968), који је био познат 
као портретист. а о коме је издата монографија 

Фoilioipaфuje Војислава Јовановиl~а: 1901-194 Ј, 
прир. М. Тодиh, Д. Ајдачиh, Београд, 1997. 
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Лазар Лецтер12 је, са 8 фотографија, 
по заступљености у фонду други фото

граф из тог времена: 
1. [Милан Пироћанац]. - Београд: Л[азар] 

Лецтер, [1881]. - 1 фотогр.; llx6 ст; инв. бр. 
746 
На аверсу потпис: "М. Пироћанац, 1881 ". 
2. [Драга Обреновић].- Београд: Л[азар] Лец

тер, [1889?]. - 1 фотогр.; 6х10 ст, инв. бр. 932 
На аверсу потпис: "Драга", на реверсу запис: 

"Краљица Драга као удовица Машин". 

3. Водовод вароши Београда. - Београд: 
Л[азар] Лецтер, [1889?]. -1фотогр.;33х25 ст, 
инв.бр.1294 

4. Водовод вароши Београда. - Београд: 

Л[азар] Лецтер, [1889?]. -1фотогр.;33х25 ст, 
инв. бр. 1295 
5. Водовод вароши Београда. - Београд: 

Л[азар] Лецтер, [1889?]. -1фотогр.;33х25 ст, 
инв. бр. 1296 
6. Водовод вароши Београда. Котлови. -
Београд: Л[азар] Лецтер, [1889?]. - 1 фотогр.; 
33х25 ст, инв. бр. 1297 (Сл. 3) 
7. Водовод вароши Београда. Машине. - Бео
град: Л[азар] Лецтер , [1889?]. - 1 фотогр. ; 

33х25 ст, инв. бр. 1298 
8. [Светозар Спасић]. - Београд: Л[азар] Лец
тер, [1873?]. - 1 фотогр.; 10,8х6,7 cm; неинв. 

Из атељеа В. Даниловиhа13 потиче 5 фо
тографија: 
1. [Младен Жујовић]. - Београд: В. Данило
вић, [б.г.] . -1фотогр.;10х16 ст; инв. бр. 976 
2. [Г-ђа Назос]. - Београд: В. Даниловић, 

[б.г.]. - 1 фотогр.; 10х16 cm; инв. бр. 977 

12 Лазар Лецтер (Lazar Letzter), дворски фотограф, 
у Београд је дошао из Новог Сада, и отворио 

атеље " на прека Теразији пута Кварта ", око 

1870 године. Посебно се истакао као мајстор у 
сликању екстеријера. Његове фотографије сни

мане по Србији у време изградње железнице из

ложене су на Светској изложби у Паризу 1889. 
године. Успешно обављен задатак да сними но

воизграђену зграду Београдског водовода пот

врдио је његово мајсторство. 
13 В. Даниловић, дворски фотограф, један од нај

бољих фотографа у XIX веку. дошао је осамде-
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3. [Стана Ј. Жујовић]. - Београд: В. Данило
вић, [1888?]. - 1 фотогр.; 21х11 cm; инв. бр. 979 
Седећа фигура у народној ношњи. 

4. [Стана Ј. Жујовић]. - Београд: В. Данило
вић, [1889?]. - 1 фотоrр.; l lx16 ст; инв. бр. 980 
Цела фигура у јахаћем костиму. На реверсу 

запис: "Стана Ј. Жујовић ро!). Бучовић 1865-
1889". 
5. [Наталија Обреновић]. - Београд: В. Дани
ловић, [б.г.]. - 1 фотоrр.; 10х19,5 ст; инв. бр. 

1421 
Цела фигура у народној ношњи. На аверсу 

потпис: "Наталија". 

Леополд Кениг14 је аутор 4 фотографије: 
1. [УШ годишњи збор Професорског 

друштва одржан 9, 10. и 11. августа 1896.] -
Београд: Леополд Кениг, [1896]. - 1 фотогр.; 
41х35 ст; инв. бр. 61 
2. [Богдан Поповић]. - Београд: Леополд Ке
ниг, (1896]. -1фотогр.;10х16 ст; инв. бр. 975 
(Сл. 4) 
На аверсу потпис: "1896. БПоповић ". 

3. [Дража Павловић]. - Београд: Леополд Ке
ниг, [1897]. - 1 фотогр. ; 6х10 ст; инв. бр. 1387 
На реверсу посвета: "Свом колеги Свет. Ни

кетићу Паја јан. 1897 г Београд ". 

4. [Марија и Никола Вучетић]. - Београд: 

Атеље Кениг, lб.г.]. - 1 фотогр.; 10х14 cm; 
инв.бр. 1634 

Ђока Краљевачки15 је заступљен са 4 фо
тографије: 

1. [Др Михаило Марковић]. - G. Кraljevacki, 
Београд: , [б.г.]. - 1 фотогр. ; 6х10 cm; инв. бр. 
934 

сетих година у Београд из Темишвара. Атеље је 

имао на Топличином венцу 1. 
14 Леополд Кениг је портретисао Београђане у 
два атељеа, у Кнез Михаиловој и Краља Мила

на улици. 

15 Ђока Краљевачки је до 1872. године радио у 
атељеу "према Зеленом венцу", а потом у Кнез 

Михаиловој 8 " прама трговине М. Карастојано
вића" (како стоји на картонима његових фото

графија). 
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Л7/ 

Сл. 4. Л. Кениг: Боz9ан Пойов11/i 
Fig. 4 L. Kenig, Bogdan Popovic 

На аверсу потпис: "Др Мих. Марковић". 

2. [Др Михаило Марковић]. - Београд: Ђока 
Краљевачки, [б.г.]. - 1 фотогр.; бхlО ст, инв. 
бр.938 

На реверсу посвета: "Чичи своме: Јеврему 

М. Рајићу од зета му Др Мијаила Марко
вића". 

3. [Милан Ђ. Милићевић]. - Београд: Ђока 

Краљевачки, (1877]. - 1 фотогр.; бхlО ст, инв. 

бр.1938 

1~ Никола Лекиh , дворски фотограф, дошао је из 
Панчева у Београд, где има атеље 1880-1890. 
Бно је таст Николе Штокмана (Nicolaus Stock
man), који је у Србији други по реду добио титу
лу дворског фотографа, на двору кнеза, тј. кра

ља Милана, иако никада овде није био стално 

настањен, али је имао атеље 1860-1890. У за
вичајном одељењу БГБ се чува Штокманов 

Посвета на реверсу: "Своме пријатељу Сте

ви С. Поповићу МЂМил11ћев11ћ Београд, 5/ 
XII 77". 
4. [Александар Бачвански с пријатељем]. -
Београд: Ђока Краљева•1ки, [1870?]. - 1 фо
тогр.; 17х10,5 ст, инв. бр. 1322 

Никола Лекић16 има 3 фотографије: 
1. [Катарина Богићевић]. - Београд: Никола 
Лекић, [б.г.]. - 1 фотоrр.; 20х13 ст; инв. бр. 4 
На реверсу запис: "Катарина Константино

вић жена Богићевића". 

2. [Милан Р. Димитријевић са сестрама]. -
Београд: Никола Лекић, [1889?]. - 1 фотогр.; 
10х14 ст, инв. бр. 1655 
Групни портрет деце. 

3. [Драга Чарапић, снаја Васе Чарапића]. -
Београд: Никола Лекић, [б.г.]. - 1 фотогр.; 
llx6,7 ст, неинв. 

Бранимир Ћосић 11 је заступљен са 3 фо
тографије: 
1. [Београђанке носе брашно на леђима]. -
Београд: [Бранимир Ћосић], [1918]. - 1 фото
гр.; llx9 ст; инв. бр. 1314 
На реверсу запис: "Београђанке носе 

брашно на леђима. Ме!)у њима Г-ђа Драга, 

рођена сестра Љубе Дидића." и потпис: 

"Брана 1918 г". 
2. [Долазак српске војске у Жарково 1918. го
дине]. - Београд: [Бранимир Ћосић], [1918). -
1 фотогр.; llx9 cm; инв. бр. 1315 
На реверсу запис: "Долазак српске војске у 

Жарково - снимак Бранин, пред школом. Х-
1918. г. 11

• 

3. [Долазак српске војске у Жарково 1918. го
дине]. - Београд: [Бранимир Ћосић] , [1918). -
1 фотогр.; llx9 ст; инв. бр. 1316 

портрет кнеза, доцније краља Милана, снимљен 

у Бечу. Први носилац титуле дворског фотогра

фа био је Анастас Н. Стојановиh, у време влада

вине кнеза Михаила. 
17 Бранимир Ђосиh (Штитари, 1903 - Београд. 

1934 ). књижевник, снимио је као фотограф
аматер призоре из првих дана ослобођења Бео

града у 1 светском рату, 1918. 
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На реверсу запис: "На дан уласка српске вој

ске у Жарково Х-1918. г. ",и потпис "Брана". 

Из ''Фотографско-уметничког завода 

Ивана Живковиhа и Чед. Антоније

вића" 18 потичу 2 фотографије: 

Сл. 5. Ф. Регецки: М. Блазнаваи 
Fig. 5 F. Regecki, М. Вlaznavac 

1. [Димитрије Ј. Јанковиh "Робеспјер"]. -
Београд: "Фотографско-уметнички завод 

Ивана Живковића и Чед. Антонијевића", 

[1903]. - 1 фотогр.; 7х10 ст; инв. бр. 875 
2. [Станоје Станојевић]. - Београд: Живко-

18 Иван Живковиh и Чед. Антонијевиh су отвори
ли свој "Фотографско-уметнички атеље" око 

1900. године "у дворишту Живка Кузмановића" 

у Коларчевој улици 4. 
19 Ф. Регецки је имао у Београду атеље 1880-1890. 
године. 

zo Панта Христић је у Београду.1860-1880. године, 
имао атеље у улици Кнеза Мплана, који је водио 

заједно са Книршом. Био је међу првнма који су 

снимали портрете изван атељеа. 
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вић 11 Антонијевић, [1902]. - 1 фотогр.; 6х9 
ст; инв. бр. 1629 
Посвета на реверсу: "Љубици и Кости Ста

ноје, Б. 11. УЈ 1902". 

Ф. Регецки19 је заступљен са 2 фотогра
фије: 
1. [М . Блазнавац]. - Београд: Ф. Регецкп, 

[б.г.]. - 1 фотогр.; 29х21 ст; инв. бр. 307 (Сл. 
5) 
2. [Богдан Јанковић]. - Београд: Ф. Регецки, 
[б.г.]. - 1фотогр.;11х16 ст; инв. бр. 961 

Панта Христић20 је заступљен са 2 фото
графије: 

1. [Љубомир Ковачевић]. - Београд: Панта 

Христић, [1878]. -1фотогр.;6х10 cm; инв. бр. 
933 
На реверсу посвета: "Милану Ђурићу 

свештенику, да се сећа свог рођака Љ. Ко

вачевића 20/III 78. Београд ". 
2. [Никола Пашиh и Коста Таушановић]. -
Београд: Панта Христић, [б.г.]. - 1 фотогр.; 
6xll ст; пнв. бр. 965 

Са по једном фотографијом су заступље

ни (по азбучном редоследу): 
1. Атеље "Згяк"21 : [Болница војна резервна. 

Основна школа у Палилули 1912-1913]. -
Београд: Атеље "З гяк", [1912?]. -1 фотогр.; 
17х23 ст, инв. бр. 1614 
2. Атеље Макевић и Милетиh22: Свршени 

правници 1907-1911 Београд. - Београд: 

Атеље Макевић и Милетић, 1911. - 1 фото
гр.; 48х59 ст; инв. бр. 1982 

21 У литератури се помиње Атеље "Зрак'', овде 
наведени назив је утврђен dc visu. Није познато 
да ли је реч о истом атељеу. 

22 Атеље Макевић и Милетић се налазио у Кнез 
Михаиловој 21. 

23 На аверсу картона је одштампан назив фотогра
фије и имена свих портретисаних личности, а на 

реверсу картона стоји да је Модерни фото-гло

бус Београд-Теразије " најмодерније фотограф

ско атеље" и да "врши снимање у свако доба 

дању 11 ноћу" а "снимања су вештачке израде". 
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Сл. 6. В. Краљев11'1: Теразије осветље11е 11 у1'ращепе Гiовоr;о.м вс11•mња 1'раља Але1'са11gра Ј 
Fig. 6 У. Kraljcvit. Terazijc illuinated and dccoratcd оп the occasion 0Гl/1е 1vedding ofKiпg Alcksandar 1 

3. Атеље "Модерни фото глобус"2Ј: Пал11-

лулск11 пододбор Самосталне раднкалне 

странке за кварт палилулски 1912-1913. -
Београд: Модер1111 фото глобус. 1913. - 1 фо
тогр.; 26х30 ст, инв. бр. 881 
4. Атеље "Прва фотографија у Београду код 
Саборне цркве "24

: lдрага и Љубомир Ко
вачевић]. - Београд: Прва фотографија у 

Београду код Саборне цркве. (1879]. - 1 фо
тогр.: llx17 cm, 1шв. бр. 930 
5. Гантенбајн. Флор11јанz.': [Станојло Петро

внh]. - Београд: Флоријан Гантенбајн, 

24 Тешко је поуздано тврдити ко је у то време 
држао Атеље " Прва фотографија код Саборне 

цркве" ,јер су се на тој локацији смењивал11 мно

ги фотографн. 
2~ Флоријан Гантенбајн (Florian Gantcnbein) је из 
Швајцарске дошао у Београд и ту отвор110 nрв11 

стални атеље у Србији, око 1861. годнне. 
20 Милан Ђониh је отворио атеље у Београду око 

1900. године. 
27 М. 1 Ј. Ж11вковиh је 6110 фотограф " при Кабине
ту Министра Војног". 

(1861 ?]. - 1фотогр.; 6х10 ст. 1111в. бр. 969 
6. Ђонпh, Милан~h: [Кућа М. Цукића]. - Бео
град: Милан Ђонић , (1900?]. - 1 фотоrр.; 
23xl 7 ст, инв. бр. 304 
7. Живковић, М. Н.27: [Министарство војно. 

Инжињер11јско-техничко одељење. Солун 

1918). - Солун: М. Н. Живковић , (1918]. - 1 
фотогр.; 12х17 ст.11нв. бр. 1579 
8. Јовановнh , Петар~: [Светислав Вуловић]. -
Београд: Петар Јовановић , [б.г. ]. -1 фотогр.; 
6х9 ст, 1111в. бр. 1635 
На реверсу: "Мој слатки браца". 

28 Петар Ђ. Јовановић, дворски фотограф, добио 
је ово звање залагањем кнегиње Наталије коју 

је често фотограф11сао. У Београду је боравио 

кратко време радећи у изнајмљеном атељеу, 

око 1870. године. Пре тога је живео у Вршцу и 
Негот1tН}. а потом у Неготину 11 Зајечару. У За

вичајном одељењу Б11бл110текс града Београда 

се чува 11 двојни портрет Генерала Черњајева и 

Лешјашша, снимљен у атељеу у Неготину, 1876 
(инв. бр. 301). 
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Сл. 7. В. Краљевић: Ра911отща на 
Желе:зн11•11'ој стан111ш у Беоzра9у 

Fig. 7 V. Kraljevic, ivorkshop in 
Bclgradc Rai/1vay Station 

9. Мојсиловић , С.:!'/: [Милан Р. Д11м11трије

в11ћ].- Београд: С. Мојсиловић, [1890?]. - 1 
фотоrр.; 6х9 ст; инв. бр. 1654 
10. Хај новић, Јован '0 : [Птнчји дан Друштва за 

заштиту животиња]. - Београд: Јован Хајно
виh, [1909). -1фотогр.;10х16 ст, 1шв. бр. 876 
Групна фотографија младих чланова 

Друштва. 

:!'1 С. Мојсилов11h је радио у Београду у атељеу 
"пређе Д. Крстовнћ. преко Детtнске чесме", 

око 1890. године. 
"

1 Јован Хај новић је имао атеље у Београду од 
1900. године . 

' 1 М. М. Ханцарлиh је, поред Београда, 1880, са 
Сиглом држао атеље и у Шапцу 1880-1890. 

.i~ Атрибуција је раније обављена, о чему сведочи 
запис библиотекара на реверсу. док на самим 

фотограф11јама нема ознака да су дело В11том11-
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11. Ханцарлнh. М. М.' 1 : [Драга Машин као 
девојчица]. - Београд: М. М. Ханцарлић , 

tL880?J. -1. фотогр.: 12х8 ст: 111-1в. бр. 309 

Из периода од 1918. до 1945. утврди
ли смо у овом фонду ауторство само 7 
фотографа који су радили у Београду: 
Витомир Краљевиh'2 има 9 фотогра
фија: 

1. [Војни музеј на Калемегдану]. - Београд: 

[В1пом11р Краљевнh], [1920?]. - 2 фотогр.; 
22х30 cm: нен нв. 
2. [Војни музеј на Калемегдану]. - Београд: 

[Витомир Краљевић), [1920?]. - 2 фотогр.; 
22х30 сщ неинв. 

3. [Војни музеј на Калемегдану]. - Београд: 

[Витомир Краљевић], (1920? Ј. - 1 фотогр.; 
22х30 cm: нен нв. 
4. [Радионица на Железничкој станици у 
Београду]. - Београд: [Витомир Краљевић], 

[1920?]. - 1фотогр.; 16,5х23 ст; не1шв. 

5. [Девојка у чамцу на Сави].- Београд: [Ви

томир Краљевић], [1920?]. - 1 фотогр.; 22х30 
ст; неинв. 

6. [Топчидер]. - Београд: [В11том11р Краље

вић), (1920?]. - 1фотогр.; 17.5х24 ст: неинв. 

7. [Теразије осветљене и украшене поводом 
венчања краља Александра I]. - Београд: 

[Витомир Краљевић], [1921 ?]. - 1 фотогр.; 
22х30 сш: пеинв. (Сл. 6) 
8. [Раковица]. - Београд: [В11том11р Краље

вић], [ 1920?]. -1фотогр.;2Зх 17,5 cm; не\шв . 

9. [Полагање мајсторског испита у радиони
ци на Железничкој станици]. - Београд: [Ви
томир КраљевнhЈ33, [1920]. - 1 фотогр.; 
23,5х17 cm, неинв. (Сл. 7) 

ра Краљевиhа, који је снимао између два свет
ска рата. Ову атрибуцију признаје и др Миланка 
Тод11h. 

Jl На аверсу јс суви жиг атељеа, а на реверсу 11 

печат ''Атеље Ж. Стојковић, Војвођанска ул. 81 
Београд", тако да се ауторство ове фотогра

фије тиме доводи у питање. Усвојено је 
Mftwљeњe да је аутор В11том11р Краљевић, Ј 920 . 
године, мада није нигде дао образложење. 
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Сл. 8. м. ш~1миh : Цр11о'iорска улии.а 

Fig. 8 М. Simic, Cmogorska stгcct 

Милан Шимић има 6 фотографија: 
1. [Освеhењс споменика др Рајсу 9. УШ 1931. 
у Топчидеру]. - Београд: Милан Шимиh, 

1931. - 1фотогр.;9х14 ст; инв. бр. 1836 
2. [Господар Јевремова улица]. - Београд: 
Милан Шимић, 1931. - 1 фотогр.; 24х18 ст; 
инв. бр. 1299 
На реверсу запис: "Стари Београд у ул. Гос

подар Јевремовој Шимиh 7-V-931 ". 
3. [Стара пекара у улици Дечанској] . - Бео
град: Милан Шимић, (1931]. -1фотогр. ;30х25 

cm; инв. бр. 716 
На аверсу, на картону потпис оловком 

"М.Шимиh". 

4. [Црногорска улица]. - Београд: Милан 

Шимиh, [1931]. -1фотогр.;30х25 ctn; инв. бр. 
717 (Сл. 8) 
На аверсу, на картону потпис оловком 

"М.Шимиh". 

5. [Гроб незнаног јунака]. - Београд: Милан 
Шим11h, [1931 ]. -1фотогр.;30х25 ст; инв. бр. 
718 

На аверсу, на картону потпис оловком 

"М.Шимиh ". 

6. [Улица Милоша Великог]. - Београд: Ми

лан Шимић , [1931]. - 1фотогр.;30х25 ст; инв. 
бр. 719 
На аверсу, на картону потпис оловком 

"М.Шимиh ". 

Влада Бенчић има 2 фотографије: 
1. [На гробу незнаног јунака на Авали] . -
Београд: Фото атеље Владе Бен чића, [ 1928]. 
1фотогр.;9х14 ст; инв. бр. 1874 
2. [Погреб краља Александра 1, ?] - Београд: 
Фото атеље Владе Бенчиhа, [1934?]. - 1 фо
тогр.; 9х14 ст, инв. бр. 1875 

По једну фотографију имају: 

1. Марковиh, Д.: Прослава педесетого

дишњице учитеља свршене Учитељске шко

ле 1889. год. на Видов дан. Вндовдан 1939. -
Београд: Д. Марковиh, 1939. - 1 фотогр.; 
28х34 ст, инв . бр. 896 
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2. Росандиh. М.: [Јаша М. Продановиh]. -
Београд: М. Росандиh. [1922]. - 1 фотогр.; 
25х34 СЈ11, 11НВ. бр. 882 
З. Савиh, Мита: [Група офнцира]. - Београд: 
Мита Савнh,Ј.ј [1920]. - 1 фотогр.; 28х35 с111. 

JtHB. бр. 1983 

Велику групу од око 450 фотогра
фија чине, пре свега по документарно

сти изузетно вредни, снимци са печатом 

на полеђини: "Из колекције Војина М. 

Ђорђевића новинара, Београд, Драже 

Павловића 3, Телефон 39-601 ",највећим 
делом са тематиком разрушеног Београ

да после бомбрадовања 1941. и 1944. го
дине.'~ 

Заступљени су и фотографи који су 

Београђане портретисали у другим гра

довима. С обзиром да су индиректно ве

зани за Београд, побројаћемо их уз на

вођење најзначајнијих тематских одред

ница, али без детаљног описа фотогра

фија. 

Уземљи: 
Зајечар: Атеље Л. Ђорђевића и С. 

Михајловића; 

Ниш: Франц Баубин (портрет др. 

Мих. Марковића), С. Димитријевић 

(портрет Настаса Петровића), С. К. Не

дељковић (портрет Косте Цукића). 

У иностранству: 

Берлин: G. Busee (Београдско пе
вачко друштво на турнеји по Немачкој, 

1899. године); 
Беч: Рабендинг (портрет Јована 

Авакумовића), др Хајд и Ф. Ронингер 

(портрет Анастаса Јовановића, са посве

том на реверсу: "Господину Жуевићу А. 

34 На картону, на аверсу, једва читљftВ суви жиг: 

•Мита Савиh ". 
'~ На изложби у Галерији САНУ изложена је фо
тографија "Поглед на Први београдски сајам" 
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Јовановић 16. Декембра 1866"), Крзива
нек (портрет Теодора Стевановића Ви

ловског, са посветом на реверсу: "Велеу

важеној гђи Анђелини Цукићки у знак 

свога особитог поштовања Беч, 14. 
Априла 1879 ТСтВиловски"; портрет 
Александра Обреновића као малог 

дечака), Н. Штокман (портрет краља 
Милана Обреновића), Ј. Леви (портрет 
краља Милана Обреновића у аус

тријској униформи), Атеље Адел (пор

трет младог краља Александра са пот

писом на аверсу: "Александар 13 Маја 
97"), К. Нојман (портрет краља Милана 
у ловачкој униформи у Ишлу); 

Бијариц: А. Guesquin (групни пор
трет краљевске породице Обреновић и 

дворске свите пре венчања Александра 

и Драге); 

Ган: Шарл де Трез (портрет Велис

лава Вуловића); 

Дрезден: Швендлер-Гросман (пор
трет г-ђе Ланговице); 

Константинопољ: Атеље Фебус (ре

презентативни портрет супруге др Вла

дана Ђорђевића); 

Ница: Chiel Freres (Српски ђаци у Ни
ци 1916); 

Париз: Мајер, Ларже (портрет Ми
лутина И. Гарашанина), Еуг. Пиру (два 

репрезентативна портрета великог фор

мата краља Александра Обреновића 

као младића); 

Петроград: Штајнберг; 

Цирих: Х. Норден (портрет Живоји

на Жујовића). 

Три колор фотографије, иако је ау

тор непознат, заслужују да се посебно 

из ове групе фотографија и репродукована у ка

талогу изложбе: Ђорђевиh, М.: ФоtТtо'iрафија 

коg Срба 1839-1989, Београд 1991. 318. 
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помену, јер их др Миланка Тодић 
увршћује у рано доба колор фотогра

фије, у време када је "свака колор фото

графија била уникат" .36 При том, она их 

датује у 1940. годину, што се може стави
ти под знак питања, јер објекти на сним

цима указују да су снимци начињени ра

није (нпр. на снимку споменика кнезу 

Михаилу нема палате "Риунионе" којаје 

изграђена око 1930 године,37 а слични за

кључци се могу донети и за друге две фо

тографије): 

1. [Панорама Београда] / [?]. - Београд: [?], 
[1940?].- 1 фотогр. у боји; 20х15 ст; инв. бр. 
731 
На аверсу лево доле уштампано у златотис

ку: "16510. Р. Z. - BELGRADE PLACE DE DE
BARQUEMENT SUR LA SAVE ЕТ LA 
CATHEDRALE" 
2. [Споменик кнезу Михаилу] - (?]. - Београд: 
[?], [1940?].- 1 фотогр. у боји; 20х15 ст; инв. 
бр.735 

На аверсу лево доле уштамnано у златотис

ку: "16513. Р. Z. - BELGRADE. MONUМENT 
DU PRJNCE MICHEL" 
3. [Београдски универзитет] / [?]. - Београд: 
[?], [1940?].- 1 фотогр. у боји; 20х15 cm; инв. 
бр.734 

На аверсу лево доле уштампано у златотис

ку: "16511. P.Z. - BELGRADE. L UNIVERSIТE" 

2.2. Разглед1шце 

У фонду има укупно 367 разгледница 
са мотивима везаним за Београд. Више 

од 300 их је издато у периоду од прве 

16 Тодиh М" Сликати у боји: историја, у: L impossi
Ыe 2, Београд 1994, 2, репродукција "Панорама 
Београда". 

37 Вујовиh Б., Београд у прошлости и садашњости, 
Београд 1994, 145. 

31{ Малиh Г" Милан Јовановиh, фотограф, Бео
град 1977, 113. 

појаве београдских разгледница крајем 

XIX века (1896), до 1941. године. Највећи 
број је оних из времена до 1910, а засту
пљени су сви типови разгледница карак

теристични за ово доба. 

Навешћемо најзаступљеније и 

најстарије издаваче: 

Рајковиh и Ћуковић (42); Љ. Палер (18); 
Јосип Чакловић, Загреб (12); Моша Ко
ен (10); Јевта М. Павловић и Комп. (9); 
Соломон Ј. Коен (8); Вилхелм Герке (6); 
Карл и Драгутин Франкл, Земун (1+5); 
С. Б. Цвијановић (5); Ј. Сингер, Нови 

Сад (5); Картел издавача (5); И. Калмић 

( 4); Гардијски дом, Топчидер (3); С. Мар
ковић, Загреб (3); "Отаџбина", Загреб 
(2); Исак Бенцион (2); М. В. Нешковић 
(2); Мита Стајић (1); Гл. Т. Андрејевић. 
(1); Н. Леви (1); С. Хоровиц (1); Nouvelle 
librairie intemationale Belgrade (1); "Photo-
brom", Беч (1); Husnik & Њiusler (1). 

Аутори снимака коришћених за ре

продуковање на разгледницама по пра

вилу нису познати. Међутим, поређењем 

са оригиналним фотографијама, ис

траживачи су дошли до сазнања да су 

као предложак најчешће коришћене фо

тографије Милана Јовановића. О томе 

најисцрпније пишу Горан Малић38 и 

Жељко Шкаламера.39 

О коришћењу фотографија Милана 

Јовановића, као предлошка за израду 

разгледница, Малић. говори као о честој 

појави. Мада на њима најчешће нема 

назнаке ко је аутор снимка, познато је да 

су разгледнице по фотографијама Мила-

39 Шкаламера Ж., Београдске разгледнице 1896-
1941: прилог познавању сликовних извора за ис
торију Београда ХХ века, у: Го9шшьак 'ipa9a 
Бео'iра9а ХХХ, Београд 1983, 132. Жељко Шка
ламера сматра да се чак и целе серије разглед

ница могу приписати Милану Јовановићу. С 

друге стране, ауторство првих цртаних серија 

разгледница приписује Владиславу Тителбаху. 
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на Јовановића издавали: најпре сам Ми

лан Јовановиh (серија " Поздрав из Бео

града "), затим књижаре - С. Б. Цвијано

вића, Рајковића и Ћуковиhа, Милана С. 

Ћирића, и издавачи - Вилхелм Герке, 
Соломон Ј. Коен, Моша Коен, М. С. Ан

тонијевић и др. 

Малић, исто тако, говори и о груп

ном портрету младих чланова династије 

Карађорђевиh, чије је фотографисање 

Милан Јовановић добио као први зада
так у својству дворског фотографа, од

мах по доласку нове династије на власт. 

У фонду Завичајног одељења се чува до

писна карта настала по овој фотогра

фији: 

1. [Милан Јовановић]: Престолонаслед
ник Ђорђе, Краљевић Александар, 

Принцеса Јелена [и] Принц Павле. -Бео

град: Књижара Рајковић и Ћуковић, 

[1903]. -1 дописна карта; 9х14 ст; инв. бр. 
1607 

2.3. Тематика 

Обиље садржаја на фотографијама 

и разгледницама обухвата готово све 

што се фотокамером може забележити. 

Жељко Шкаламера разврстава разглед

нице Београда у шест тематских група, 

што се може применити и на фотогра

фије: "(1) топографске .... ; (2) ... са сцена
ма и догађајима, које обухватају уличне 

сцене и догађаје, ... историјске догађаје, и 
сл.; (3) портретне ... са ликовима знаме
нитих личности, државницима, књижев

ницима, глумцима, уметницима и сл.; (4) 
рекламне и пропагандне ... ; (5) ... са ре

продукцијама уметничких дела, плаката 

и сл.; (6) остале ... с најразличитијим 

садржајима ... " .40 

40 Љid., 121 . 
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Ипак, иако је тематика у глобалном 

погледу истоветна, битна разлика из

међу фотографије и разгледнице је у то

ме што је фотографија по природи своје 

намене интимнија , личнија, што она бе

лежи и оне тренутке и призоре који за 

репродуковање на разгледници не мо

рај у бити занимљиви, али зато за 

изучавање живота једног града имају 

много више значаја и пружају далеко 

прецизнију информацију. 

Можда је и то један од разлога што је 

фонд Завичајног одељења Библиотеке 

града Београда знатно богатији фото

графијама него разгледницама. Темат

ско обиље овог фонда је тако широко да 

се може слободно рећи како је тешко 

наћи област у коју не залази. Неколико 

тема се ипак издваја: бомбардовања 

Београда 1915, 1941, а нарочито 1944 (на 
близу 100 фотографија су потресни при
зори савезничког разарања Београда) , 

улице и тргови, знамените личности, ка

фане и хотели, болнице, фабрике, школ

ство итд. 

3. Коришћење фотографија - сведоча11-

ство о вредности фо11да 

Може се поуздано тврдити да готово 

нема озбиљнијег текста о историји фо

тографије, или изложбе фотографија, а 

да се не помиње или није заступљен 

фонд фотографија Библиотеке града 

Београда. 

У поменутој књизи Бранибора Де

бељковиhа, штампаној поводом велике 

студијске изложбе "Стара српска фото

графија" у Музеју примењене уметности 

1977. године, наведено је да објављене 
фотографије, међу осталима, припадају 
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и Библиотеци града Београда. Мада није 

наведено које су то фотографије, упо

ређењем смо установили да су репроду

коване: 

1. [Коста Стојановнh са супругом и децом] / 
Мплан Јовановиh. - Београд: Милан Јовано
вић, [б.r.]. - 1 фотогр.; 15х24 cm; инв. бр. 1657 
Репродукција бр. 80. под називом: Породнца. 
2. Механичка фабрика шт11кераја и штрнке
раја Мике Ешкенази. - Београд: Соломон 

Коен, (1900?].- 1 разгледница , 9х14 ст; 1шв. 

бр.753 

Репродукција бр. 110, означена као разглед
ница непознатог аутора, око 1900. 

Фотографије и разгледнице из фон

да Завичајног одељења често су корис

тиле друге установе или индивидуални 

корисници ради излагања на изложбама, 

објављивања или истраживања. Из при

мера коришhења ове грађе (према 

сачуваним подацима до 2001. године), 
може се извести закључак о вредности 

збирке и о ширини њене информатив

ности. 

Установе: 

Apxшueкiuoнcкll фaкyлtueiu Yнuвepзu

iu.eiua у Бео:Zрщ:;у 
У оквиру научно-истраживачког 

пројекта "Проблеми развоја Београда", 

тј. потпројекта "Оптимална величина 

града ", претражен фонд фотографија и 

разгледница, 11. Х 1988. 

Бео:Zраgски во9ово9 и канализаи.ија 

- Поводом прославе стогодишњице пре
дузеhа, за сценографију представе "Бео

градска врела" у режији Божидара 

Ђуровиhа, изведене 12. УП 1992, усту
пљене три фотографије Лазара Лецте

ра. 

Галерија Срйске aкage.мLtje наука ll 
у.неiuносйlи 

- За изложбу "Фотографија код Срба 

1839-1989" у Галерији САНУ, ло избору 
аутора изложбе Миодрага Ђорlјевиhа и 

др Миланке Тодић, уступљено је 7 фото
графија, 10. IX 1990. На овој изузетно 
значајној изложби су изложене и у ката

логу репродуковане две фотографије: 
1. [Војни музеј на Калемегдану] / [Витомир 

Краљевнh]. - Београд: [Витомир Краљевиh], 

(1920?]. -1фотогр.;22х30 cm; неинв. 
Репродукција у: ФоШоiрафија ко9 Срба 

1839-1989 1 аутор концепције изложбе и пу
бликације Миодраг Ђорђевиh. - Београд: 

Српска академија наука и уметности, 1991. -
304 стр. 
2. [Поглед на Први београдски сајам] / 
[Војин М. Ђорђевиh]. - Београд: [Војин М. 

Ђорђевиh], 1937. - 1 фотогр.; 18х24 cm; инв. 
бр. 1031 
Репродукција. - Исто, 318 стр. 

Завоg за заtшuиШу сйо.меника кулШуре 

:Zpaga Бeo:Zpaga 

-У оквиру истраживања везаних за изра
ду пројекта реконструкције зграде Са

везне скупштине, после оштећења у де

монстрацијама 5. октобра 2000, Лидија 
Котур, сарадник Завода, претражила је 

фонд фотографија. 

ИсГйоријски архив Бeo:Zpaga 

- За припрему репринт издања књиге 
Миливоја Костића: Усй.он Бeo:Zpaga, ус

тупљено 5 фотографија Милени Ра
дојчић, приређивачу. Репродуковане су 
две фотографије: 
1. [Скадарлија]. - Београд: [б.и.] , [б.г.].- 1 фо
тогр. ; 13х18 cm; 1шв. бр. 1159 
Репродукција под насловом: Скадарлија - ра
но јутро испред кафане " Код три шешира" у: 

Усйон Беоzра9а: йослови и 9ани iupzoвau.a, 

йривре9ника 11 банкара у Беоzра9у XIX u ХХ 
века / Миливоје М. Костиh, приређивање, 
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коментар11 11 објашњења Милена Радојч11ћ, 
Мирјана Чав11ћ, Мпрна Ковачсвиl; 11 Горда

на Гордић. - 1. нзд. - Београд: Библиотека 

града Београда: ПС " Грме•~ " - "Привредни 

преглед": Истор11јск11 архив Београда: Завод 
за заштиту споменика културе града Београ
да, 2000. - 113 стр. 
2. [Биоскоп "Коларац"]. - Београд: [б.11.), 

[б.г.]. -1фотогр.:18х24 cm; инв. бр. 1362 
Репродукција под насловом: Улаз у бивши 

биоскоп "Коларац". - Исто, [2L 1] стр. 

Музеј 'ipa9a Бео'iра9а 
-У сарадњи Музеја града Београда и Пе
дагошког музеја организована је сту

дијска изложба "Београдско женско 

друштво 1875-1941 ", која је одржана у 
Конаку кнегиње Љубице, а потом прене

та у Младеновац (18. IV-18. У 1996) и у 
Музеј Војводине у Новом Саду (26. IX-
31. Х 1996). Ауторима изложбе Татјани 
Кориilанац и Љиљани Танеској су 18. УП 
1995. уступљене 4 фотографије (две Ми
лана Јовановића, једна В. Даниловића и 

једна из атељеа А. Guesquin из Бијарица. 
Изложене су све четири фотографије, а 

репродукована једна у каталогу из

ложбе: 
1. [Наталија Обреновић] 1 В. Даниловић. -
Београд: В. Даниловић, [б.г.]. - 1 фотогр.; 
10х19,5 ст; инв. бр. 1421 
Репродукција под насловом: Кнегиња Ната

лија Обреновић 80-их годнна XIX века, у: 
Беоiраgско жен.с1'о 9рушiUво: 1875-1941. 1 
[аутори изложбе] Татјана Корићанац, 

Љиљана Танеска; [аутор текста Љиљана Та

неска]; [аутор каталошког полиса Татјана 

Корићанац]. - 1. изд. - Београд: Музеј града: 
Педагошки музеј, 1995. - [90] стр. 

- Вишем кустосу Богданки Новаковић је 
16. ХП 1999. уступљено 9 фотографија о 
Рапалском уговору, ради припреме из

ложбе "Одбрамбени савези Југославије -
Мала антанта и Балкански савез". Из-
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ложба НИЈе одржана због недостатка 

средстава. 

Музеј zpaga Скойља 

- Сузана Милевска, кустос Музеја града 
Скопља је 13. IX 2001. претражила фонд, 
у оквиру истраживања за писање студије 

"Репрезентација жена у раној фотогра
фији на Балкану". 

Музеј йри.мењен.е y.11eililюc1uu 

- За студијску изложбу "Фотографија у 
Србији у XIX веку " , од 6. Xl 1989. до 28. l 
1990, аутору Миланки Тодић је 18. Х 
1989. уступљено 12 фотографија. Из
ложено је свих 12 фотографија, а у ката
логу изложбе репродуковано пет: 

1. [Александар Бачвански с пријатељем] / 
Ђока Краљевачки. - Београд: Ђока Краље

вачки, ! 1870?]. - 1 фотогр.; 17х10,5 ст, инв. 

бр. 1322 
Репродукција у: Фо1Тюzраф11ја у Србији у 

ХЈХ веку 1 Миланка Тодиh. - Београд: Музеј 
примењене уметности. 1989. - 85 стр. 
2. [Стана Ј. Жујовиh] / В . Да1111ловиh. - Бео
град: В. Даниловиh. (1889?]. - 1 фотогр.; 
llxlб ст: 1шв. бр. 980 
Релродукцнја под насловом: Стана Ј. Жујо

виh у јахаhем костиму, наведена као фото

графија Милана Јовановића. - Исто, 83 стр. 
3. [Женидба Николе Аранђеловиhа] - Бео

град, [б.л.Ј. [ 1900?]. - 1 фотогр.; 18х24 ст, инв. 
бр. 1880 
Репродукција под насловом: Свадба. - Исто. 
90стр. 

4. Водовод вароши Београда. Котлови 1 
Л[азар] Лецтер. - Београд: Л[азар] Лецтер, 

[1889?]. - 1 фотогр.; 33х25 cm: инв. бр. 1297 
Репродукција под насловом: Унутрашњост 

Београдског водовода. - Исто. 121 стр. 
5. [Час анатомије]. - Београд, [б.п.]. [1892]. - 1 
фотогр.; 21х16 ст, инв. бр. 1661 
Репродукција. - Исто, 120 стр. 
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- За припрему изложбе "У мет нич ко бла
го дворова" аутору Милени ВитковиЋ

Жикиh је 18. У 1992. уступљено 6 фото
графија. Изложба н11је одржана због не

достатка средстава. 

- За припремање текста за Зборник 

МПУ, на тему "Салон краља Алексан

дра Обреновића", позајмљено је 19 фо
тографија аутору Милени Витковић

Жикић, 21. VI 1993. 
- Мада није био експонат. у каталогу из
ложбе "Уметнички вез у Србији 1804-
1904", аутора Милене Витковиh-Жикиh, 

репродукован је портрет из фонда: 

1. [Краљ11ца Драга у властелинској ношњи]/ 
Милан Јовановић - Београд: Милан Јовано

вић, (1900?]. - 1фотогр.;21х13 сщ 1шв. бр. 53 
Репродукција под насловом: Везени костим 

краљице Драге Обреновић, у: У.меiuнички 

вез у Србији 1804 -1904 / Милена Витков11ћ
Жикић. - Београд: Просвета: Музеј при

мењене уметности, 1994. - 52 стр. 
- За снимање видео-филма "Ткања Бал
кана - пиротски ћилими ", по сценарију 

вишег кустоса Милене Витковиh

Жикиh. у оквиру сарадње између Репу

блике Француске и СР Југославије , ауто

ру је 17. IV 1997. уступљена 1 фотогра
фија: 
1. [Краљ Александар и Краљица Драга на 
дан венчања] / Милан Јовановић. - Београд: 
Милан Јовановић, 1900. -1фотогр.;23х15 cm; 
инв. бр. 55 
- За припрему елабората "Предмети 

примењене уметности у згради Народне 

скупштине", поводом израде пројекта 

реконструкције зграде Скупштине, ау

тору Милени Витковиh-Жикиh су 8. VI 
2001. позајмљене 2 фотографије. 
- За студијску изложбу "Пиротски hили
ми", од 6. новембра 2001. до фебруара 
2002. године, поводом Дана Музеја при
мењене уметности, аутору изложбе Ми-

лени Витковић-Жикић је 20. IX 200l. по
зајмљена 1 фотографија. Штампан је ка
талог, са репродукцијом. 

Пе9аzошки л1узеј 

- За изложбу "Уметничке школе у Ср
бији до 1941 ",која је одржана од децем
бра 1992. до марта 1993, аутору Маји Ни
коловој су уступљене 3 фотографије. У 
каталогу изложбе нису репродуковане. 

- За изложбу "Министри просвете Ср
бије до 1918" аутору Гордани Павловић. 
је уступљено 5 фотографија, 20. IX 1993. 
Није штампан каталог, алу су после из

ложбе објављена два издања књиге Ми

нистри йросвете Србије: 1811-1918, у 
којима су репродукована 4 портрета из 
фонда Завичајног одељења БГБ: 
1. [VIII годвшњи збор Професорског 

друштва одржан 9, 10. 11 11. августа 1896] / 
Леополд Кениг. - Београд: Леополд Кен11г. 

[1896]. - 1фотогр.;41х35 сщ 1111в. бр. 61 
Увеличани портрет Лукс Лазаревиl1а са 

групне фотографије. Нав. дело, 123 стр. 
2. [VIJI годишњи збор Професорског 

друштва одржан 9, 10. и 11. августа 1896] / 
Леополд Кениг. - Београд: Леополд Кениг, 

[1896]. -1 фотогр.; 41х35 сщ инв. бр. 61 
Увеличани портрет Љубомира Јовановнhа 

са групне фотографије. Нав. дело, 137 стр. 
3. [Живан Живановић]. - Београд, [б.п.], 

[l 900]. - 1 фотогр.; 26х21 cm, инв. бр. 712 
Нав. дело, 125 стр. 
4. [Љуба Стојановић]. - Београд, [б.п.], [б.г.]. 
- 1 разгледница; 14х9 cm, 11нв. бр. 744 
Нав. дело, 127 стр. 
- За изложбу "Пољопривредне и занат
лијске школе у Србији 1853-1941", усту-. 
пљене су 3. УШ 1993. кустосу Љиљани 
Танеској 24 фотографије. Штампан је 
каталог изложбе без репродукција наве

дених фотографија и без пописа експо

ната. 
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- За изложбу "Реалка у Београду 1865-
1941 ", одржану септембра 1996, усту
пљене су вишем кустосу Маји Николовој 

3 фотографије. Изложена је и у каталогу 
изложбе репродукована 1 фотографија: 
1. [Матуранти Београдске реалке, 1888] / 
Милан Јовановиh - Београд: Милан Јовано
виh, (1888]. - 1фотогр.;40х32 ст, инв. бр. 59 
Репродукција под називом: Матуранти Бео

градске реалке с директором Драгутином 

Плејелом, у: Реалка у Беоzра9у 1865-1944. / 
аутор текста каталога и изложбе Маја Нико

лова. - Београд: Педагошки музеј, 1996. - ЈЗ 

стр. 

Прва бео'iра9ска 'iимназија 

- Поводом јубилеја и отварања спомен 
школе, проф. Бранки Петровић је усту

пљено ради преснимавања 5 фотогра
фија. 

"ТурисШичка шШамйа" 

- За репродуковање у новим издањима, 
сараднику Јасни Швабић је 4. Х 1994. ус
тупљено 37 фотографија, од којих је 15 
репродуковано у: Из сШаро'i Бео'iра9а / 
Живорад П. Јовановић; уводни текстови 

Небојша Драгосавац. - 2. допуњено из~ 
дање. - Београд: Туристичка штампа, 

1994. Репродукције: 
1. G. Busee: [Београдско певачко друштво у 
Берлину 1899. год.]. - Берлин: Г. Бузе, 1899. -
1 фотогр.; 23х29 ст; иив. бр. 305. - 78 стр. 
2. [Очна болница , Џорџа Вашингтона улица , 

1904). - Београд, [б.п.], [1904]. - 1 фотогр.; 
13х18 ст, инв. бр. 1164. - 113 стр. 
3. [Ђумрукана (царинарница) у Ка

рађорђевој улици]. - Београд. [б.п.], [1900?]. -
1 фотогр.; неинв. - 113 стр. 
4. [Кафана "Златан коњ"]. - Београд, [б.п.] , 

[б.г.]. -1фотогр.;13х18 ст; инв. бр. 1401. - 130 
стр. 

5. [Матуранти Београдске реалке, 1888] / 
Милан Јовановиh. - Београд: Милан Јовано
виh, [1888]. - 1 фотогр.; 40х32 ст, инв. бр. 59. -
117 стр. 
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6. [Коста Стојановић са супругом и децом] / 
Милан Јовановић. - Београд: Милан Јовано
виh, [б.г.]. - 1фотогр. ; 15х24 ст; инв. бр. 1657. 
- 79 стр. 
7. Механичка фабрика штикераја и штрике
раја Мике Ешкенази. - Београд: Соломон 

Коен, [1900?].- 1 разгледница, 9х14 ст; инв. 

бр. 753. - 80 стр. 
8. [Немањина ул. између Сарајевске ул. и 
станице, 1906]. - Београд, [б.n.], [1906]. - L фо
тогр. ; 18х24 ст; инв. бр. 1191. - 115 стр. 
9. [Пошта 2 код Жел. станице]. - Београд, 

[б.л.], [б.г.]. - 1 фотогр.; 13х18 ст; инв. бр. 
1497. -116 стр. 
10. [Птичји дан Друштва за заштиту живо
тиња] / Јован Хајновић. - Београд: Јован 

Хајновиh , [1909]. - 1 фотогр.; 10х16 ст, инв. 

бр. 876. - 80 стр. 
11. [Скадарлија]. - Београд, [б.п.] , [б.г.]. - 1 
фотогр.; 13х18 ст; инв. бр. 1159. - 81 стр. 
12. [Стара Скупштина на углу Кнеза Ми
лоша и Кр. Наталије]. - Београд, [6.л.Ј , [6.г.Ј. 

- 1 фотогр.; 24х18 cm: инв. бр. 630. - 114 стр. 
13. [Хотел "Балкан " 1906]. - Београд, [б.л.], 

[1906]. -1фотогр. ; 18х24 ст: инв. бр. 1172. - 78 
стр. 

14. [Гранд хотел 1902]. - Београд, [б.п.], 

[1902]. - 1 фотогр.; 12х18 ст; инв. бр. 1563. -
132 стр. 
15. [Црква св. Марка (стара и нова)]. - Бео
град, [б.л.], [1941]. - 1 фотоrр.; 13х18 ст; инв. 
бр. 1251. - 78 стр. 

"Ценйiар филм " 

- За документарни филм " Стеван Мок

рањац", по сценарију Петра Волка, у 

режији Здравка Рандића, у Завичајном 

одељењу су 25. Х 1996. преснимљене 22 
фотографије. 

Ин9иви9уални корисниии: 

- Кориснику Тијани Милентијевић је 5. 
VIII 1999. омогућено преснимавање пет 
фотографија, за израду дипломског рада 

"Систем зеленила на подручју Вождов

ца". 
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- Студенткињи архитектуре на Сорбони 
у Паризу, Александри Глигорић, за из

раду дипломског рада "Разарања и об

нављања Београда", од јула 2000. до мар
та 2001. омогућено је претраживање 
фонда. регистровање и преснимавање 

фотографија. 

4. Обрада u зашт11та 

У Библиотеци града Београда је 

централизована служба инвентара и 

обраде, и то не само фонда књига већ и 

некњижног материјала (фотографија, 

рукописа итд.). 

Инвентарна књига фотографија и 

разгледница (до данас важећа) води се 

од 10. IX 1960. године. Инвентарисање се 
обавља у централној служби, док је лис
ни предметни каталог (по библио

течким, а не музеолошким правилима) 

формиран у самом Завичајном одељењу. 

Таква организација посла је остала и до 

данас. У међувремену је уведена центра

лизована компјутерска обрада књижног 

фонда, али она није примењена и на не

књижни материјал. 

Обрада посебних фондова захтева и 

посебно добро познавање области на 

коју се фонд односи. Када је реч о фонду 

фотографија и разгледница, треба ука

зати и на специфична питања везана за 

атрибуцију, која се постављају пред би

блиотекаре. Власници фотографија (му

зеји , библиотеке, архиви, приватни вла

сници и др.) према свом нахођењу им

провизују одређивање наслова, тако да 

се иста фотографија у разним фондови

ма и публикацијама јавља под раз

личитим називима (пример се може ви

дети и у овом раду, у поглављу о корис

ницима фотографија, где су наведени на

зиви под којима се фотографије воде у 

Завичајном одељењу Библиотеке града 

Београда и они под којим су исте те фо

тографије репродуковане у каталозима 

изложби и књигама). 
Сличан проблем је са називима ули

ца, које су често мењале имена, или 

одређеним зградама, које су мењале 

власнике или намену па им је тиме мења

но и име. Тако се догађа да чак и у 

стручној литератури нема уједначено

сти, о чему постоји читав низ примера, 

што за недовољно информисаног 

обрађивача може бити велика препрека, 

а корисника може одвести на погрешан 

пут. 

Пошто Закон о библиотечкој делат

ности налаже да за рад са овом врстом 

материјала важе одредбе Закона о 

заштити културних добара, у библиоте

кама би требало да важе иста правила 

као и у музејима: да се по музеолошким 

принципима формира картотека ове 

грађе, са опширним описом предмета и 

свим подацима неопходним за иденти

фикацију. С друге стране, у музејима и 

осталим институцијама које чувају ову 

врсту предмета требало би увести 

међународне стандарде библиографског 

описа некњижне грађе ISBD (NBM), 
чиме би се олакшало њено изучавање. 

За овај принцип се залаже Жељко Шка

ламера, који, истичући тешкоће око из

раде библиографије разгледница, наво
ди да су у свим библиотекама и музејима 

у којима је обављао истраживања оне 

"каталогизиране групно и предметно", а 

да "унутар ове поделе ... нису разврстане 
ни хронолошки ни према издавачима ни

ти по било којем принципу " и истиче да 

је овакав начин "супротан принципима 

библиографског описа и библиотечког 

каталогизирања, па и начелима прику

пљања музејске колекције" .41 

41 IЬ id., 130-131 . 
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Не треба посебно истицати да изу

зетно осетљив материјал као што је фо

тографија. поготово стара више од јед

ног века, захтева оптималне услове 

смештаја и руковања како не би дошло 

цо уништења или оштећења, а такође и 

мере безбедности ради спречавања не

станка. Неадекватан смештај и не

пажљив однос према фотографској 

грађи у нашој средини је малтене уо

бичајена појава. Због тога неће бити на

одмет да се подсетимо искустава Б. Де

бељковића приликом припреме из

ложбе и књиге "Стара српска фотогра

фија", када је обилазећи дванаест бео

градских музеја, архива и библиотека 

наилазио на ситуације "за које се никако 

не би могло рећи да су у сагласности са 

неким правилима о чувању покретног 

споменичког фонда" .42 Фотографије не 

само што су биле натрпане на гомиле по 

кутијама, већ и излепљене налепницама, 

исписане од стране "обрађивача" и сл. 

Дебељковиh овакав однос тумачи тиме 

што све ове институције имају своју при

марну делатност а да је фотографија 

"увек само била добродошла допуна за 

њихове приоритетне задатке", тако да 

42 Дебељковић Б., Чување и заштита фотогра
фије, Го911шњал: zpaga Бeozpaga XXlll, 1986, 139. 
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њено правилно чување "једноставно ни

коме није пало на памет" .~1 Нажалост. 

ове речи упозорења. написане пре близу 

двадесет година, нису ни данас мање ак

туелне. 

У Завичајном одељењу Библиотеке 

града Београда је планирана ревизија 

фонда фотографија и то је прилика коју 

треба искористити да се исправе све не

правилности, почев од инвентарисања и 

обраде до смештаја и физичке заштите, 

уз снимање постојећег стања и давање 

предлога за евентуалне конзерваторске 

интервенције. 

Фонд фотографија Завичајног оде

љења Библиотеке града Београда за

служује и захтева даљи студиозан 

стручно-истраживачки рад на раз

решавању још неутврђених атрибуција и 

датовања, као и исцрпну анализу која ће 

указати на вредност фонда, како у по

гледу историјата београдске фотогра

фије тако и у његовом документарном 

доприносу пружању информација о Бео

граду. После овакве анализе би требало 

да уследи поступак утврђивања нацио

налне вредности фонда и проглашавање 

његовог споменичког значаја. 

41 Љid., 142. 
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РНОТО COLLECТION IN ТНЕ LOCAL НERIТAGE DEP АRТМЕNТ 
OF ТНЕ СIТУ LffiRARY OF BELGRADE 

-The Belgrade photographers from the end ofthe 19tћ and the fiгst ha\f ofthe 2o•h century
Nikola Peгi~ic 

The photo collection ofthe Local heгitage de
partment ofthe City ЈiЬгагу ofBelgгade, repгesent
ed in full on tl1is occasion, keeps тоге than 2,000 
photographs and postcaгds fгom the l 9'h and the 
fiгst half of the 20'h century. Authorship fог 600 of 
tl1em has been confirmed ог attributed. They \vere 
made Ьу 29 local and 23 foreign photographeгs, ог 

photogгaphic studios. Extensive research has yct to 
Ье conducted for а Јагgе number of photogгaphs of 
high technological and artistic quality. The descrip
tion of all photogгaphs with confirmed authoгsh ip 

(excepting about 450 photographs Ьу Vojin М. 
Dordevic) has been made according to the stan
dards ofЬiЫiographic гecords for non- literary ma-

terial ISBD (NBM). There аге photographs Ьу 
Milan Jovanovic (48), Vitomir Кraljevic (9), Lazar 
Lecter (8), Milan Simic (6), V. Danilovic (5), 
Leopold Kcnig (4), Doka Kraljevacki (4), Nikola 
Lekic (3), BгanimiгCosic (3), "Art-Photo Studio of 
Ivan Zivkovic and Ced. Antonijevic' (2), F. Regecki 
(2), Panta Нristic (20, Vlada Bencic (2) and one 
each of fourtcen more authors. The value of this 
collection, in relation to the history of Belgrade 
photography and information on the city, is evi
denced Ьу the records on its use (in cxhiЬitions and 
puЫications). Тhе collection should Ье pгoperly re
searched, systematized and protected. 
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