Главна фасада, 1979.
Main facade 1979.

Споменик културе

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Булевар краља Александра 71

С

тварање књижевног фонда
Универзитетске библиотеке
започело је на самом почетку 20.
века, када је Велика школа прерасла
у Универзитет и добила књиге Српског
семинара Филозофског факултета.
Иницијатива за подизање зграде за
смештај овог вредног књижног фонда,
потекла је, убрзо по завршетку Првог
светског рата, од Мабел и Славка
Грујића, изасланика Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у Вашингтону, који
су се обратили Карнегијевом фонду за
међународни мир намењеном за помоћ
земљама опустошеним у рату.
Ендру Карнеги, индустријалац и
оснивач Фонда, сматрао је да је морална
обавеза богатих да буду предводници
друштва и својим богатством помажу
заједницу, што је и сам примењивао
великим новчаним улагањима у
просвету оснивањем института,
пензионог фонда, просветних и
хуманитарних установа, да би све
напоре ујединио у фондацији намењеној
финансирању колеџа, универзитета
и научних истраживања. Највише је
улагао у јавне библиотеке, видећи их
као нужне центре који ће допринети
самообразовању грађана. Залажући се
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за свет правде и без рата основао је и
Карнегијеву фондацију за мир.
Управа Карнегијеве задужбине, чије
је седиште било у Њујорку, ставила
је на располагање влади Краљевине
СХС сто хиљада долара, као поклон
намењен подизању једне библиотеке
у Београду. Министарство просвете је
почетком 1921. године одлучило да та
библиотека припадне Универзитету.
Изабран је и Одбор за подизање
библиотеке који су чинили Слободан
Јовановић, ректор Универзитета, Лео
Капсер, представник Карнегијеве
задужбине, Андра Стевановић,
Драгутин Ђорђевић и Никола
Несторовић, архитекти и професори
Техничког
факултета.
Одбор
је руководио свим пословима
пројектовања и грађења зграде.
Зидање Универзитетске библиотеке
почело је 23. јуна 1921. године на
земљишту званом Тркалиште, које је
још 1913. године Београдска општина
уступила Универзитету. Изградња
је трајала пуне четири године, а
библиотека је свечано отворена на
Светог Ћирила и Методија, 1926.
Подизање
Универзитетске
библиотеке био је велики подухват
који је и симболично и стварно означио
настајање установе од највећег значаја,
не само за Универзитет у Београду већ и
за образовање, науку и културу читаве
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Србије. Такође, означио је и почетак
изградње новог универзитетског центра
Београда како је било и предвиђено
Генералним планом из 1921. године.
У наредној деценији, у непосредној
близини библиотеке изградиће се
зграде Техничког и Правног факултета,
Студентски дом краља Александра
Првог, зграда Архива Србије.

Палата Универзитетске библиотеке,
представља значајно остварење
академизма у српској међуратној
архитектури.
Пројектанти
овог
монументалног здања, који су следили
начело да се стил грађевине одређује
према њеној намени, најугледнији су
српски архитекти новијег доба, Драгутин
Ђорђевић и Никола Несторовић, тадашњи

Нацрт унутрашњег уређења
(извор: Универзитетска библиотека,
одељење за старе и ретке књиге)
Interior design sketch
(source: University library, Department for
old and rare books)

професори Техничког факултета.
Зграда библиотеке саграђена је као
један од слободностојећих објеката
новог универзитетског центра.
Прочеље грађевине, окренуто ка
Булевару краља Александра, обрађено
је најрепрезентативније. Средишњи
ризалит, где је постављен улаз у
библиотеку, изведен је у виду истуреног

портика са четири коринтска стуба који
носе троугаони забат са симетрично
распоређеним акротеријама. Дуж
фасада које везују ризалите протежу се
удвојени јонски стубови изнад којих је
декоративни фриз с картушима, док се
целокупном дужином осталих слободних
фасада ритмично нижу плитко истурени
пиластри са дорским капителима.

Нацрт унутрашњег уређења
(извор: Универзитетска библиотека,
одељење за старе и ретке књиге)
Interior design sketch
(source: University library, Department for
old and rare books)

Постулати академизма на београдским
фасадама оставили су значајан траг.
Монументално обликујући јавне зграде
градитељи су често украшавали фасаде
античким мотивима, чија се комплексна
симболика учинила погодном за
визуализацију појединачних, али и
колективних идеја тог доба, а њихово
значење углавном је било повезано с
наменом грађевине. У складу с јасном и
строгом концепцијом зграде библиотеке
јесте и њена архитектонска пластика
распоређена око отвора и на површини
троугаоног забата. Аутор архитектонске
пластике изведене у вештачком
камену био је вајар Аца Стојановић.
Централну групу на троугаоном забату
чине две дечје фигуре с венцем, док
се са стране налазе две пандан групе
високорељефних фигура – жене с
венцем у рукама, постављене изнад
фигура деце са књигама и анђелом.
Представљене фигуре и предмети
су алегорије плодности, будућности,
знања, победе, заштите и сигурности.
Као узор за унутрашње уређење
простора послужиле су европске,
а посебно берлинске библиотеке. У
симетричном академском решењу
основе, средишњи део заузима
студентска читаоница у приземљу, док
је професорима намењена посебна
читаоница на спрату. Поред ових, зграду
библиотеке чине и мања читаоница
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за часописе, депои, каталог, радне
просторије и трезор ретких књига и
рукописа. Намештај је набављен у
земљи куповином из државних кредита
и у иностранству, на име репарација из
Немачке. За његову израду усвојена је
понуда фабрике намештаја Јозефа Трира
и Лудвига Алтера из Дармштата. Пројекти
су израђени према „најмодернијим
берлинским библиотекама“ током
1925. и 1926. године. У целокупном
унутрашњем уређењу издвајају се
велика студентска читаоница израђена
у стилу енглеске ренесансе са зидовима
обложеним храстовим дрветом и
професорска читаоница изведена у
стилу италијанске ренесансе од ораховог
дрвета. Нацрти унутрашњег уређења
чувају се у Одељењу за старе и ретке
књиге Универзитетске библиотеке.
У вестибилу здања, у ниши на
мермерном постољу, постављена
је биста Ендруа Карнегија, коју
је библиотека добила од управе
његове задужбине. Београд је у знак
захвалности, улицу у непосредној
близини библиотеке назвао по овом
великом добротвору.
Током двадесетих година прошлог
века, док се зграда Универзитетске
библиотеке градила, постепено се
увећавао и фонд књига, првенствено
поклонима из света. Карнегијева
фондација је 1922. године упутила
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неколико сандука књига и новчану
помоћ за набавку нових. Исте године,
прва већа пошиљка стигла је из Енглеске,
затим са Смитсоновог института из
Вашингтона, а књиге је даровало и
Посланство Чехословачке Републике
у Београду. Наредне, 1923, књижни
фонд је обогаћен поклонима из Париза
и Женеве. Истовремено су уследили и
поклони дародаваца из наше средине.
Јоца Вујић, један од највећих добротвора
Београдског универзитета, поклонио је
своју дуго стварану библиотеку у којој
се налазе рукописи, ретке књиге, као и
најразноврсније домаће публикације и
часописи објављивани од 17. до краја 19.
века. Гедеон Дунђерски, индустријалац,
даровао је библиотеку Петра
Стојадиновића, познатог библиофила
из Новог Сада. Уз библиотеку Јоце
Вујића, ово је најдрагоценији фонд
Универзитетске библиотеке, која поред
значајних књига има и седам рукописних
и једанаест штампаних књига, србуља
из 16. века. Поред ових, изузетно
су значајне и дароване библиотеке
Војислава Јовановића Марамбоа,
Божидара Карађорђевића, Михајла
Пупина, Бранимира Ћосића, Исидоре
Секулић, Анице Савић-Ребац, Димитрија
Митриновића, као и поклони које су
приложили угледни српски научни
и културни посленици. На тај начин
створен је изузетно вредан књижни

фонд, који је омогућио остварење
основног задатка Библиотеке „да као
самостална универзитетска установа
помаже неговање науке (...) и у својству
научне библиотеке послужи не само
студентима и професорима Београдског
универзитета већ и свима онима који се
баве науком“.
Универзитетска библиотека је, поред
Капетан Мишиног здања, најзначајније
здање и најзначајнија задужбина
дарована Београдском универзитету.
Све до подизања зграде Народне
библиотеке на Врачарском платоу
била је прва и једина зграда у Србији
наменски грађена за библиотеку.
Због непроцењивог значаја за науку
и образовање, као и културноисторијских и архитектонских
вредности, зграда Универзитетске
библиотеке је проглашена спомеником
културе 1977. године.
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Cultural Monument

SVETOZAR MARKOVIĆ UNIVERSITY LIBRARY
71, Kralja Aleksandra Boulevard

T

he creation of a literary fund of the
University Library started in the early
20th century, when the Great School
was transformed into University and was
given the books from the Serbian Department of the Faculty of Philosophy. The
initiative to raise the building for this valuable book fund, which came shortly after
the end of the First World War, was owed to
Mabel and Slavko Grujić, representatives of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
in Washington, who addressed the Carnegie Foundation for International Peace intended to help war-devastated countries.
Andrew Carnegie, industrialist and
founder of the fund, believed that the
moral obbligation of the rich was to be
leaders of society and to help the community with their wealth, which applied even
himself with huge money investment in
education, by establishing institutes, pension fund, educational and humanitarian
institutions, to unite all the efforts in the
Carnegie Foundation intended for financing
colleges, universities and scientific research.
He invested mostly in public libraries, seeing
them as necessary centers that will contribute to self-education of citizens. Advocating for world of justice and without war, he
founded the Carnegie Foundation for Peace.

The Administration of the Carnegie
Foundation, whose headquarters were
in New York, agreed to put at the disposal of the Government of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
$100,000, as a gift, for the purpose of
constructing a library in Belgrade. At
the beginning of 1921, the Ministry of
Education decided that the library belonged to the University. The Committee
for the construction of the library whose
members were Slobodan Jovanović,
the Rector of Belgrade University, Leo
Kapser, the rapresentative of Carnegie

Foundation, Andra Stevanović, Dragutin
Đorđević and Nikola Nestorović, architects and professors of Tehnical Faculty.
The Committee was in charge of all the
activities regarding designing and construction of the building. The construction of the University Library started on
June 23, 1921, on a plot of land, called
Racetrack, which the Municipality of
Belgrade, back in 1913, had donated to
the University. The construction lasted
four full years, and the library was
opened at a solemn ceremony on the
Day of St. Cyril and Methodius in 1926.
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Универзитетска библиотека крајем двадесетих година прошлог века
University library at the end of ‘90s of the last century
The construction of the University Library was a huge undertaking, which symbolically and truly marked the creation of
an institution of the utmost importance,
not only for the University of Belgrade,
but also for education, science and culture
throughout Serbia. Furthermore, it marked
the beginning of the construction of a new
university center of Belgrade, as provided
in 1921 Master Plan. In the next decade, in
the vicinity of the library, the buildings of
Technical Faculty and Faculty of Law, Stu6

dent House of King Alexander I, the building
of Archives of Serbia, will be constructed.
The University Library Palace represents
a significant achievement of Academism
in the Serbian architecture between two
wars. Architects of this monumental
building, that followed the principle that
the style of a building is determined according to its purpose, are the most eminent Serbian architects of modern age,
Dragutin Đorđević and Nikola Nestorović,
former professors of Technical Faculty.

The library building designed in the
style of Academism, was built as one of
the free standing objects of the new university center. The front of the building,
facing Kralja Aleksandra Boulevard, was
treated in the most representative way.
The central risalit, where the entrance
to the library is placed, is made as an extended portico with four Corinthian pillars
carrying the triangular pediment with
symmetrically arranged acroteria. Along
the facades that link risalits, double Ionic

columns are extended, above which is a
decorative frieze with cartouches, while
the overall length of the other free facades is rhythmically covered with slightly
extended pilasters with Doric capitals.
The postulates of Academism on Belgrade facades, left a significant mark. By
shaping public buildings in monumental
way, builders often decorated facades
with ancient motifs, whose complex
symbolism appeared suitable for the visualization of both individual and collective ideas of that time, and their meaning
was mainly connected with the purpose
of the building. In accordance with a
clear and a rigorous conception of the library’s building, is even its architectural
decoration distributed around the openings and on the surface of the triangular
pediment. The author of the architectural
decoration made in artificial stone, is a
sculptor Aca Stojanović. The central group
on the triangular pediment consists of
figures of two children with wreath,
while on the sides are two counterpart
groups of high relief figures – a woman
with a wreath in the hands placed above
the figures of children with books and
angel. The presented figures and objects
are allegory of fertility, future, knowledge, victory, protection and safety.
The European and especially the Berlin
libraries served as a model for the library
interior. In the symmetric academic so-

lution of the base, the students reading
room occupies the central part, while a
special reading room on the floor is intended for professors. Besides these, the library
building includes a small reading room
for magazines, depots, catalogue, operating rooms and vault of rare books and
manuscripts. Furniture was acquired in the
country, with state loans, and abroad for
reparations from Germany. The offer of the
furniture factory of Joseph Trier and Ludwig Alter from Darmstadt was accepted for
its manufacture. The designs were made
according to the ’’most modern Berlin libraries’’ during 1925 and 1926. In the overall internal organization, a large student
reading room created in the style of the
English Renaissance, with walls covered
with oak wood, and the professors reading
room made in the style of the Italian Renaissance from walnut wood, are emphasized. The designs of the internal organization are preserved in the Deprtment for old
and rare books of the University Library.
In the buildings vestibule, in a niche
on a marble pedestal, was set the bust
of Andrew Carnegie, which the library
received from the administration of
his endowment. Belgrade, named the
street near the library after this great
benefactor, as a sign of gratitude.
In the 1920s, during the construction of
the Library, even the book fund increased
gradually, primarily with gifts from all over

the world. In 1922, the Carnegie Foundation sent several cases with books, as well
as financial support for the procurement of
new ones. In the same year, the first major
shipment arrived from England, then from
the Smith’s Institute in Washington, and
even the Mission of the Republic of Czechoslovakia in Belgrade donated some books.
The following year 1923, the literary fund
was enhanced by the gifts from Paris and
Geneva. At the same time, came even the
gifts from donors of our community. Joca
Vujić, one of the biggest benefactors of the
Belgrade University, donated his old library
containing manuscripts, rare books, as well
as the most various local publications and
magazines published from the 17th till the
end of the 19th century. Gedeon Dunđerski,
industrialist, donated the library of Petar
Stojadinović, the famous bibliophile from
Novi Sad. Together with the library of Joca
Vujić, this is the most precious fund of the
University Library, which in addition to
some significant books, has even seven
manuscripts and eleven printed books,
srbulje (old church books) from the 16th
century. Besides these, the donated libraries of Vojislav Jovanović Marambo, Božidar
Karađorđević, Mihajlo Pupin, Branimir
Ćosić, Isidora Sekulić, Anica Savić-Rebac,
Dimitrije Martinović are very significant,
as well as the gifts of prominent Serbian
scientific and cultural workers. In this way,
an extremely valuable literary fund was
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created, which enabled the realization of
the main task of the Library ’’to help, as
an independent University institution, the
development of science (...) and to serve
as a scientific library, not only to the students and professors of Belgrade University, but also to all scientific researchers.’’
Besides the building of Kapetan Mišino
Zdanje, the University Library is the
most important building and the most

important foundation donated to Belgrade University. It was the first and
only building in Serbia built specifically
for the library, until the construction of
the National Library on the Vračar plateau. Due to its paramount importance
for science and education, as well as its
cultural-historical and architectural values, the University Library building was
proclaimed a cultural monument in 1977.
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Детаљ унутрашњег уређења,
Студентска читаоница
Interior design detail,
Student Reading Room

Детаљ централног ризалита
Central risalit detail
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