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УВОД
Ове, 2019, године навршава се равно осам векова од постојања Српске православне
цркве. Како бисмо обележили овај велики јубилеј, вишеструко значајан не само за
Српску цркву већ и за цео српски народ и државу, приредили смо електронску
изложбу Осам векова Српске цркве са циљем да читаоце укратко подсетимо на дуг,
мукотрпан и страдалнички пут који је Српска црква, заједно са својим народом
пролазила кроз историју од 1219. године.
Осим кратког осврта на историјске околности у којима се развијала Српска
црква, приложили смо и каталог књига које се својим садржајем односе на ову тему, а
које се налазе на Одељењу стручне књиге Народне библикотеке „Стеван Сремац”.
Каталогом су обухваћене 82 монографске публикације. Библиографски опис свих
јединица преузет је из библиотечко-информационог система НИБИС (електронска
база података нишке Библиотеке), а рађен је по међународним библиографским
страндардима за монографске публикације ISBD(M). Библиографске јединице су
нумерисане и сређене по азбучном принципу према презимену и имену аутора дела,
или наслову књиге. Ради боље информативности и прегледности, израђена су и два
регистра - ауториски регистар и регистар наслова.
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КРАТАК ОСВРТ НА ИСТОРИЈУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
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Почеци православне вере у Срба

Срби
припадају
великој
породици
словенских народа који су се из своје прапостојбине ‒ северне Европе, доселили у 4.
или 5. веку на Балканско полуострво са намером да ту трајно и остану. Словени су
успели да до прве половине 7. века населе
цело Балканско полуострво, с тим што нису позната тачне локације и границе где су
живели Срби.
Сеоба старих Словена
Живели су патријархално у племенима и у то време још су били многобожачки народ. Њихова стара религија није проучена у целини. О њој не постоји ниједан писани
документ. Код јужних Словена и
Срба није постојало кипова, па су
једини извор за проучавање њихове вере били народни обичаји и
предања који су се уз хришћанство
очували. Веровали су у више богова, богиња и натприродних бића.
Култ је био веома развијен и састојао се у приношењу жртава.
Словенски пантеон
Храмова готово уопште да није било. Њихова светилишта су била заокругљена брда где је обично горела (чурила се) ва5

тра. Отуд и називи таквих брда ‒ Чурилово, Курилово или слично. И њихови
свештеници, звани жреци, су били ретки и то у главном на северу, док се код јужних
Словена и не помињу.
Окружење старих Словена је било хришћанско, те је било само питање времена
када ће почети процес њихове христијанизације. Наравно, тај процес је био спор и
компликован. По сведочењу цара и историчара Константина VII Порфирогенита
(913‒959) Срби су се тешко одрицали својих уврежених паганских обичаја. Он такође
наводи да је прва већа христијанизација Срба била за време владавине византијског
цара Ираклија (610‒641). Али она није дала велике резултате. Поред простог народа и
жупани и други поглавари су упорно остајали незнабошци. Осим византијских
хришћанских утицаја, у то време били су јаки и утицаји који су долазили међу Србе
са Јадранског приморја где је такође функционисала јака црквена организација још
пре доласка Словена у ове крајеве.

Христијанизација Словена

Међутим, о правој и масовној христијанизацији
Срба може се говорити тек oд прве половине 9. века. Хришћански мисионари код Срба као и свих
словенских народа били су браћа Ћирило и Методије. Њиховој просветитељској мисији следили су
и компликовани односи између источне и западне цркве. Наиме, неколико година пре Срба били
су крштени Бугари. То је време великог успона
Франачке државе када упоредо јача и моћ
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Срби примају хришћанску веру

римских папа. Папа Никола I желео је да под своју
хришћанску владавину, уз помоћ Франака, стави и цело
Балканско полуострво. Управо у то време је и уследила
хришћанска мисија свете браће. Крштење српског народа
везује се за време владавине српског кнеза Мутимира, у
време када је цариградски патријарх био Фотије по чијем
су благослову Ћирило и Методије и њихови ученици
извршили христијанизацију свих Јужних Словена. Зато се
за патријарха Фотија
оправдано каже да је био
кум свим словенским народима.
Свети Фотије Цариградски
Оно што је за крштење Словена било веома битно јесте и настанак словенског писма, тј. глагољице и ћирилице, у другој половини 9. века, па се слободно може рећи да је примање хришћанства међу Словенима нераскидиво везано и за њихово описмењавање. На словенски језик
се у то време одмах преводе и Библија као и друге
неопходне богослужбене књиге. Значи, словенска
христијанизација није текла ни на грчком нити на латинском језику већ на народном словенском језику,
који је после грчког и латинског био и најзаступљени7

ји. Хришћанске поруке ‒ богослужења и проповеди, вршене су на народном, за Словене разумљивом језику.
Након смрти Светог Методија, 885. године, франачки и латински свештеници су
прогнали његове ученике зато што нису хтели да проповедају хришћанску веру на латинском језику који је словенском народу био неразумљив. Протерани ученици
Ћирила и Методија тако су се обрели на Балканском полуострву, управо на
територијама где су живели Хрвати, Срби и Бугари. Међу ученицима су се посебно
истицали Свети Климент и Свети Наум који су неговали словенску писменост и
просвећивали словенски народ у околини Охридског и Преспанског језера.
Као прва епархија која је била чисто словенска помиње се Величка епархија чији
је први епископ од 893. године био управо Свети Климент и која се налазила у саставу
самосталне Бугарске. Бугарска је у
време владавине цара Самуила
(976‒1014) отишла и корак даље, па
је успоставила и патријаршију са
средиштем у Охриду, која није била
дугог века. Њу је 1018. године византијски цар Василије II Бугароубица
свео на степен архиепископије, чиме
је потпала под духовну јурисдикцију
цариградских патријарха. Све српОхридска архиепископија
ске епископије су тада биле под
управом Охридске архиепископије.
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Српска племена у Дукљи, заједно са Приморјем, била су уједињена у државу Зету, која се некада
звала Дукља и која је била под јаким византијским
утицајем. Њен краљ је био Јован Владимир, који је
због свог хришћанског страдања постао први српски
владар-светац. Након велике шизме, 1054. године,
папа је успео да 1067. године постави свог
архиепископа у Бару. Тиме је озбиљно запретила
латинизација и покатоличавање православних Срба.
Стефан Немања, фреска из
Томе се стало на крај тек када је велики жупан СтеБогородице Љевишке
фан Немања припојио Зету Рашкој држави, 1183. године. Тада и Зета потпада под византијски црквени и културни утицај.
Босна је као државна целина била географски удаљена од Византије, што значи
да је у њој превлађивао духовни и политички утицај суседне римокатоличке Угарске.
Међутим, православна црква је на тим просторима још од времена покрштавања
Јужних Словена имала јаку црквену организацију, коју је с почетка 13. века уредио
Свети Сава, са словенским језиком као богослужбеним. У Босни је било и нешто мало
римокатолика који су потпадали под духовну јурисдикцију бискупија из Дубровника,
Сплита или Бара. Што се тиче навода о постојању тзв. „босанске цркве“, Радомир
Поповић тврди да нема никаквих доказа да су у време средњег века постојали богумили или патарени у босанским крајевима.
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Оснивање српске државе

Велики жупан Стефан Немња је крајем 12. века
успео да обједини све српске територије у једну
држву. Као веома побожан човек био је један од
родоначелника Српске православне цркве и први
велики ктитор многих српских православних
храмова (Манастир Свете Богородице и Манастир
Светог Николе у Топлици, Ђурђеви ступови код
Новог Пазара, Храм Светог Пантелејмона у Нишу,
Храм Светог Арханђела у Скопљу, Студеница где
је примио монашки завет и где и данас лежи његово тело пренето са Хиландара). Иако је у више наврата ратовао са Византијом, што се спољне политике тиче, његово верско, духовно и културно опредељење за византијски утицај и источно православље било је недвосмислено.

Свети Сава и аутокефалност Српске цркве

Међутим, српску црквену аутокефалију успеће да добије тек
трећи син великог жупана Стефана Немање ‒ Свети Сава, први
српски архиепископ. Рођен као Растко, 1175. године, још као дете је показивао склоност ка књизи и хришћанској вери. Зато не
чуди што је са шеснаест година успео да побегне са једним ру10

Свети Сава
фреска из Милешеве

ским монахом у Свету Гору, и то против одлуке својих родитеља, и да се тамо у манастиру Свети Пантелејмон замонаши добивши монашко име Сава. Све до појаве Светог Саве Српска православна црква је била под духовном јурисдикцијом Охридске
архиепископије, која је имала три епископије (Рашку, Липљанску и Призренску), којима су управљали Грци. Свети Сава је, међутим, решио да државну самосталност усклади и са црквеном, и то у тренутку када Србија трпи притисак римокатолика Латинског царства са југа и Угарске са севера. Исте године, 1217, када је брат Светог Саве
примио од папе краљевску круну, Сава напушта Србију и одлази у Никеју код
тадашњег избеглог византијског цара Теодора Ласкариса и цариградског патријарха
Манојла Сарантена и успева да измоли аутокефалност Српске цркве. У Никеји је тада
рукоположен (хиротонисан) за архиепископа ‒ поглавара Српске православне цркве,
са титулом „архиепископ српских и поморских земаља“. Потом, враћа се у Србију
али преко Хиландара како би тамо узео најбоље ученике
монахе за будуће епископе у Србији. Ту и завршава Крмчију
(Законоправило или Номоканон) ‒ зборник византијских
грађанских и црквених прописа које је Свети Сава изабрао и
превео на народни језик за потребе осамостаљене Српске
православне цркве. То је заправо нека врста устава којим се
законски регулише уређење самосталне цркве. Након тога
његов главни задатак био је и да спроведе у дело ово уређење. Зато из свог народа он бира и припрема свештенике, народне учитеље, монахе и епископе. Поред већ постојеће три
епархије он оснива још осам нових епархија Жичку, Зетску,
Крмчија Светог Саве,
Иловички
препис из 1262.
Хвостанску, Хумску, Топличку, Будимљанску, Дабарску и
11

Моравичку. Приликом унутрашње организације Архиепископије, 1220. године, Свети Сава и Стефан Првовенчани водили су рачуна да епископијама
прекрију све српске области, посебно оне на периферијама које
су трпеле јак римокатолички
утицај из Дубровника и Бара.
Седиште сваке епархије је
било у манастиру коме би његов
ктитор поклонио имања (њиве,
пашњаке, воћњаке, винограде,
шуме итд.) ради трајног материјалног издржавања тамошњег
свештества. Сваки од епископа
добио је и по један примерак
Крмчије по коме би се даље ру-

ководио у свом духовно-просеветитељском раду.
На Спасовдан 1221. године, одржан је државно-црквени сабор у манастиру Жичи
која од тада постаје седиште Архиепископије. На овом сабору је Сава крунисао свог
брата Стефана за краља те је Србија по први пут постала краљевина.
Оснивању Архиепископије жестоко али без успеха се успротивио охридски
архиепископ Димитрије Хоматијан. Он је у једном протестном писму осудио „монаха
12

Саву“ што је без његовог знања напустио Свету Гору, отишао у свет и постао
архиепископ.
Након смрти Стефана Првовенчаног, који замонашен умире као Симон 1228. године, Свети Сава креће на своје прво путовање у Свету земљу, 1229. године, не само
да би се поклонио тамошњим светињама већ и из практичних разлога. Том приликом је посетио Јерусалим и Манастир Светог Саве Освећеног. За српске монахе откупио је Манастир Светог Григорија у Акри и Манастир Светог Јована Богослова на
Сиону. Боравећи и у другим манастирима Сава је добро обраћао пажњу на уређење
и живот њихових монаха, како би ту праксу доцније применио и на српске манастире и цркве. У Србију он се вратио са богатим поклонима ‒ иконама, украсима за
цркве, кандилима, свештеничким одеждама, црквеним
књигама, моштима светитеља итд.
Поред посвећеног духовног и хришћанског делања,
Свети Сава је у више наврата показивао и световне карактеристике успешног и прагматичног диполомате.
Захваљујући ауторитету који је имао и у цркви и у народу успешно је преброђена криза 1233. године када је дошло до смене краљева на престолу, па је уместо Радослава на трон постављен његов брат Владислав.
Исте године он се одрекао архиепископског чина, а
за то место је, као наследника, предложио Арсенија
Сремца. Осигуравши цркву на тај начин, упутио се на
друго поклоничко путовање 1234. године. Са овог пута,
Трново,
Црква светих четрдесет мученика,
међутим, није дочекао да се врати у Србију. Боравећи у
првобитна гробница Св. Саве
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Трнову код бугарског цара Јована Асена, умро је 1236. године и сахрањен у тамошњој
цркви. Краљ Владислав, његов братанац, успео је да годину дана касније пренесе његово тело у његову задужбину ‒ манастир Милешеву, 1237. године.
Српскаа архиепископија успела је да се одржи од 1219. до 1346. године. За то време на месту архиепископа променило се дванаест духовника. Седиште цркве је прво,
као што је поменуто, био манастир Жича, али је већ 1253. године из сигурносних разлога пренето у метох манастира Жиче у Пећ, на улазу у Руговску магистралу.

Српска патријаршија

За време владавине краљева Дргаутина, Милутина, Стефана Дечанског, а посебно
краља Душана, српска држава је у великој мери ојачана и територијално проширена.
Сходно том проширењу и расту државне моћи, расте и број српских епархија.
Епархијама (којих је било 13 у Савино доба) придружене су и нове: Липљанска, Кончулска, Лимска, Мачванска, Браничевска, Београдска, Скопска. У Душаново време
српска држава је била територијално највећа и најмоћнија. Краљ Душан прогласио
се за цара 1346. године. Себе је сматрао царем Срба и Грка, а да би стекао тај легитимитет било је потребно да Српску архиепископију уздигне на степен патријаршије.
Што је и успео. На помесном сабору одржаном у Скопљу, на празник Цвети 1346. године, Архиепископија је проглашена Патријаршијом, а први српски патријарх је био
Јоаникије II са титулом „патријарх српских и поморских земаља“. Недељу дана након
тога, на Ускрс 1346. године, патријарах је крунисао Душана за првог српског цара, а
његовог сина Уроша Нејаког за краља. Охридска архиепископија је имала почасно
место, одмах после српског патријарха, а Рашка, Призренска, Зетска и Скопска епископија су уздигнуте на степен митрополија. Скопска митрополија је била првостепе14

на јер је у њој било и царско
средиште.
Седиште
Српске
патријаршије је било у Пећи.
Значајно дело цара Душана био
је Душанов законик, који је усвојен на
државном сабору у Скопљу 1349. године, а представља један од најзначајнијих законских текстова тога
времена у Европи. Интересантно је
Пећка патријаршија
да се првих 38 чланова Законика односе управо на Цркву. Патријархова
титула је била слична царској, а патријархов двор је по средњовековном праву био
место уточишта, са правом азила, где су могли да се заштите сви преступници које је
суд гонио.
Међутим, проглашење Патријаршије није ишло глатко... Неколико година након проглашења уследио је и протест Цариградске
патријаршије, која се осећала ускраћено у односу на
Душанову политику (Архиепископија је подигнута на
ниво Патријаршије; сви грчки епископи у грчким градовима које је Душан освојио били су замењени српским). Некадашњи Душанов пријатељ византијски цар
Јован Кантакузин постаје му непријатељ и наговара
Душанов законик,
цариградског патријарха Калиста да баци анатему на
призренски препис из 16. века
српског цара, патријарха, Цркву и народ. Што овај и чини
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око 1353. године. Интересантно је да је Калист замерио
Душану и присвајање царске титуле, иако овај поступак српског цара није задирао у област црквеног права, што показује да су намере цариградског патријарха
биле искључиво политички мотивисане. Ипак, цар
Душан је покушао да се помири са Цариградском
патријаршијом. Чак и после његове изненадне смрти
(1355. године) са преговорима се наставило. Нови византијски цар Јован V послао је у Сер, 1364. године,
цариградског патријарха Калиста, истог оног који је и
бацио анатему на Србе, да преговара са Душановом
удовицом царицом Јеленом, која је тада била монахиКалист I Цариградски
ња Јелисавета, јер је помирење, због турске најезде, било у интересу обеју држава. Десило се да је патријарх Калист умро у Серу, и, парадоксално, сахранили су га исти они свештеници на које је много година раније бацио
проклетство.
Преговори око измирења су били тешки и трајали су годинама. До коначног сагласја је дошло тек на иницијативу светогорских монаха који су са српским монахом
старцем Исаијом и јермонахом Никодимом Грчићем на челу дошли прво у Србију
код кнеза Лазара и патријарха Саве IV, а након тога се упутили у Цариград, 1375. године, и тамо издејствовали писмену одлуку којом се гарантује каноничност Српске
патријаршије. Светом литургијом у Призрену у Манастиру Светог Арханђела, којој
су присуствовали и представници Цариградске патријаршије, скинута је бачена анатема и две цркве су се измириле.
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Међутим, након смрти цара Душана и доласка на власта његовог малолетног сина Уроша Нејаког, долази до цепања средњовековне Србије међу обласним господарима. Велики пораз Срба на реци Марици, 26. септембра 1371. године, и касније смрт
цара Уроша, крајем исте године, додатно су ослабили земљу.
Ујединитељ српски земаља, тј. њиховог највећег дела,
био је кнез Лазар Хребељановић. Не само што је имао
успехе на политичком плану, кнез Лазар је успео да подигне и ауторитет Цркве и да од ње створи моћну потпору у
борби за утврђивање своје власти и одбрани од османлијског завојевача. Он је и заслужан за измирење Пећке и
Цариградске патријаршије, 1375 године, које су од њеног
оснивања биле у непријатељству. Средиште српске
престонице је померено северније и источније. Тако да на
овом терену настају многи манастири: Раваница, Љубостиња, Лазарица итд.
Највећу прекретницу у српској историји представља
Косовски бој, 28. јун, 1389. године. Тада Србија губи своју
самосталност и постаје вазална земља у односу на ОсманКнеза Лазар, фреска из
ско царство. И у овим одсудним тренуцима Српска црква
манастира Љубостиње
игра значајну улогу. Јер само је јака вера могла да подигне
дух и поврати морал пораженом српском народу.
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Међутим нешто повољнија времена за српски народ долазе заједно са доласком
на престо Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара. Он је успео да обнови и значајно
материјално ојача српску државу, укинувши јој и вазални положај. Добра ситуација
се одражава и на јачање Српске
цркве.
У
то
време
настају
најзначајници црквени споменици
српске средњовековне баштине: манастир
Манасија
или
Ресава,
Каленић итд. Манастир Манасија,
захваљујући деспоту Стефану, постаје један од најзначајнијих духовних и
просветних центара Србије, посебно
познат по тзв. ресавској школи, која
је свој утицаj ширила и изван
српских граница, све до Русије. СтеМанастир Манасија (Ресава)
фан Лазаревић је изабрао и
ангажовао читав низ просвећених
људи. Ту су радили монаси писци, преводиоци, књижевници, преписивачи, илуминатори итд.
Последњи српски деспот, пред коначан пад Србије под турску власт, био је Ђурађ Бранковић. Његова посвећеност православној вери била је толико јака да је одбио да прими унију са римокатолицима (сабор у Ферари и Фиренци 1438‒1439. године), који су обећавали да ће му пружити војну помоћ у одбрани земље од Турака.
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Пећки манастир и Жича већ су били под Турцима, па је средиште Патријаршије пренето на последњу слободну српску територију ‒ Смедерево.

Срби под турским ропством

Ропство под турском влашћу које је трајало неких четири или пет векова јесте
најдуже ропство Срба под неким освајачем. Цариград и Византија пали су 1453. године, затим је пала Бугарска, па са падом Смедерева и Српска деспотовина 1459. године,
затим Босна 1463, Херцеговина 1482. и последња Црна Гора 1499. године. Срби су
живели у исламској верској држави као обесправљена раја са обавезом да Османлијама плаћа харач (порез) како би уопште могла да живи. И Српска црква у то време дели неизвесну судбину свога народа. Последњи српски патријарх из овог времена који
се помиње био је Арсеније II који је био архиепископ пећки и патријарх српски у периоду од 1453. до 1463. године. Даље, сабор епископа више није могао да се организује, па је избор патријарха био немогућ. Како је живот српског живља у својој поробљеној земљи био готово неиздржив, они почињу да напуштају своја огњишта и да се
селе северно и западно, преко Саве и Дунава, на територије које нису биле под
Турцима. Њихове вође углавном су били монаси или свештеници који су са собом
носили највеће националне културне и духовне вредности ‒ мошти српских светитеља, књиге, иконе, црквене сасуде и украсе... Тако се између Отоманског царства и
римокатоличке Аустрије ствара војна граница коју чине Срби православци. Међутим
ни Аустријанци им нису били наклоњени јер су их сматрали „шизматицима“, отпадницима од вере и цркве, односно православцима. Те новонасељене територије постају главни центри српског православља и српске духовности, на којима почињу да
ничу цркве и манастири.
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Ипак и поред турске власти, Пећка патријаршија није укинута, већ само била у
хаотичном стању. Овакву ситуацију је искористила Охридска архиепископија, која
полако почиње да присваја све већи број епархија Пећке патријаршије, и то уз
помоћ Турака и Цариградске патријаршије. Посебно ревностан у том послу био је
охридски архиепископ Прохор. Њему се супротставио смедеревнски митрополит
Павле Смедеревац, који је за неко време успео чак и да обнови Пећку патријаршију,
прогласивши себе патријархом, али је овај подухват био краткога даха. Павле је био
осуђен на два сабора у Охриду након чега је био протеран из земље.

Обновљена Пећка патријаршија

Политичке прилике су ишле наруку српском народу да обнови Пећку патријаршију. Иако нису могли да поврате освојене
земље од турског завојевача, Срби су ипак успели да учврсте
црквену организацију обновом Пећке патријаршије. Наиме,
освојене српске земље више нису биле периферија у Отомаском царству, већ полазана тачка Турцима за даља освајања у
Европи. Из тог разлога Османлијама је било у интересу да буду у добрим односима са српским живљем, а нарочито са
Српском црквом, те је зато и обновљена Пећка патријаршија.
Кључну улогу у поновном оживљавању Патријаршије имао је
велики везир Мехмед-паша Соколовић, Србин из села
Соколовића код Вишеграда, који је као дете, у „данку у крви“,
одведен у Турску, и примивши тамо ислам, напредовао до великог везира (првог министра). Његовим ангажовањем обно20

Макарије Соколовић

вљена је Пећка патријаршија, 1557. године, а први њен патријарх био је рођак
Мехмеда Соколовића ‒ Макарије Соколовић (1557‒1571). Ово је био велики догађај за
српски народ не само у верском смислу. Српска патријаршија је успела да духовно
уједини све српске етничке и друге просторе (делови Бугарске и Угарске). У исто време основане су, после Сремске, и нове епископије (у ово време их је било око 40): Требињска, Пожешка, Марчанска, Јенопољска, Вршачка, Будимска...
Овим је и положај Српске цркве био знатно олакшан. Дозвољена је изградња
нових манастира и цркава, те су тако, између осталог, изграђени и манастири
Овчарско-кабларске клисуре. И положај српског патријарха је унапређен. Он је постао милетбаша (вођа народа) са великим и духовним и световним овлашћењима.
Црквена јерархија је водила народ, штитила га, судила му, наплаћивала порезе...
Углед патријарха је био велики не само у народу него и међу Турцима. У време када
Срби нису имали сопствену државу нити своје владаре ту улогу је због оваквог
положаја преузела Црква, односно њен патријарх. Дакле, у овом периоду, Пећка
патријаршија је успела да интегрише све Србе, и оне ван српских граница, па је за духовни идентитет српског народа била једнако важна колико и средњовековна слава
Немњића и храби отпор кнеза Лазара и њеогових потомака.
Међутим, овако повлашћен положај Српске цркве код турског завојевача неће
се очувати дуго. Иако му олакшана ситуација, тежња нашег народа за коначном и
потпуном слободом никад неће престати. Од краја 16. века он ће кренути са бунама и
устанцима и то ће трајати скоро три стотине година.
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Поред тога и Аустријско-турски рат је ставио Србе у незавидан положај. Турци су 1683. године угрозили и сам Беч, али
су им у помоћ притрчали Пољаци, па су турске снаге одбијене
и приморане да се повуку све до Скопља. То је охрабрило Србе
те су се ставили на страну Аустрије. Међутим, када је уследила
турска контраофанзива, 40.000 Срба је било принуђено на Велику сеобу под вођством пећког патријарха Арсенија III
Чарнојевића. Аустријски цар Леополд I их је примио на своју
територију и дао им верске и националне слободе, али то је
било само формално. У каснијим данима српски народ ће морати у више наврата да се бори за нешто што му је било загарантовано, јер је Аустрија имала само један циљ ‒ да га однароАрсеније III Чарнојевић
ди и покатоличи.
И у време Аустријско-турског рата, 1737‒1739. године, Срби ће проћи кроз исту,
па и гору ситуациу. Пећки патријарх Арсениј IV Јовановић-Шкабента повео је народ
на устанак против Турака очекујући помоћ од Аустрије која је и овога пута, као много пута пре и после овог догађаја, изостала. Турска освета је сада била још страшнија.
Паљени су манастири и цркве. Богородица Љевишка у Призрену је претворена у џамију, а манастир Манасија у шталу за турске коње. Срби су одвођени по Европи и
Азији и продавани као робље. Такође, вршена је и њихова присилна исламизација.
Турци нису више ни дозвољавали градњу нових хришћанских светилишта. Било је
све мање свештенства, цркава и манастира. Старе и пропале цркве хришћани су могли обнављати само уз посебне турске дозволе и нису смели да их проширују. Многа
хришћанска светилишта претворена су у џамије, а од оних разрушених грађене су
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или нове џамије или јавни објекти. Српски народ је ишао у цркву само о великим
хришћанским празницима. Уколико у околини неког места није постојала ни црква
нити је било свештеника, домаћин породице би преузимао свештеничку улогу. Управо овом чињеницом може да се протумачи значај српске породичне славе, јер је она у
неким тренуцима била замена за цео хришћански духовни живот једне породице.

Укидање Пећке патријаршије

Након великих сеоба српског народа, стање у поробљеној Србији било је тешко.
Турци су били изгубили поверење у Српску цркву, која постаје организационо несређена и материјално упропаштена, што вешто корисете Грци. Цариградска
патријаршија је утицали на турску Порту да на место патријарха доводи углавном Грке. То јој није било тешко с обзиром на чињеницу да су у два аустријска рата двојица
српских патријарха стали на непријатељску страну, а затим са
бројним најугледнијим Србима и масом народа пребегли на
непријатељску територију. Тако је први патријарх на трону
Пећке патријаршије постао Грк Јоаникије Караџа (1739‒1746).
У кратком периоду од 1752. до 1765. године Пећка
патријаршија је променила осам патријарха од којих су чак
петорица били Грци. Последњи српски патријарх Пећке
патријаршије био је Василије Бркић (1763‒1765), кога су, као
жртву интрига, турске власти свргнуле са патријаршког трона
и прогнале на Кипар. На његово место је доведен поново Грк
Василије Бркић
Калиник II (1765‒1766) који је тражио од тадашњег
цариградског патријарха Самуила Ханцериса да се Пећка патријаршија укине, што је
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Ханцерис и издејствовао код турског султана, 11. септембра 1766. године. Селедеће,
1767. године, укинута је и Охридска архиепископија. Српска патријаршија биће опет
обновљена тек 1920. године.
Након укидања Пећке патријаршије наступиће тешки дани за српски народ и
Српску цркву. Њена делатност може да се прати у српским етничким областима. Изван граница Отоманске империје кроз дејство Карловачке митрополије, Црногорске
митрополије, Српске цркве у Далмацији, у Босни и Херцеговини, у Јужној Србији и у
Македонији.

Поновно обнављање Српске патријаршије

Након завршетка Првог светског рата, 1918. године, створена је држава Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца. Већ наредне године, 1919, маја месеца,
у Београду су се окупили епископи свих делова некадашње
Пећке патријаршије и прогласили ново духовно и административно јединство, са чим се сагласио и краљ Петар I. Обнављање
Српске патријаршије одобрила је и Цариградска патријаршија.
На Архијерејском сабору у Сремским Карловцима, 12. септембра
1920. године, Српска црква је поново подигнута на ниво
Патријаршије чији је први патријарх био Димитрије (Павловић)
(1920‒1930). За време његове владавине основано је неколико
нових епархија и богословски факултети у Београду, Загребу и
Патријарх Димитрије
Битољу.
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За време патријарха Варнаве (Росића) (1930‒1937) донет је
Црквени устав, подигнута је зграда данашње Патријаршије у
Београду, изграђене су многе цркве и манастири, а започета је
и изградња Храма Светог Саве у Београду (1935). Патријарх
Варнава је био и познат по одлучном противљењу против
римокатоличке доминације у Југославији и усвајања Конкордата који је ишао на штету Српске цркве. Умро је под чудним
околностима у ноћи између 23. и 24. јуна 1937. године баш у
време изгласавања Конкордата у Народној скупштини, који је
Патријар Варнава
том приликом усвојен, а касније га је влада повукла.
Његов наследник патријарх Гаврило
(Дожић) (1938‒1950) успео је да сагради у Сремским
Карловцима Патријаршијску библиотеку и зграду интерната за
студенте теологије у Београду. За време Другог светског рата
патријарх Гаврило је заједно са Синодом био против потписивања Тројног пакта. После бомбардовања Београда, 6. априла
1941. године, одлази прво у манастир Раковицу, потом у Жичу,
и на крају у Острог, где га хапсе немачке власти. Касније је био у
строгом кућном притвору у манастиру Раковици, а након тога,
у манастиру Војловици. Године 1944. био је пребачен заједно са
Патријарх Гаврило
владиком Николајем у нацистички концентрациони логор
Дахау где је провео три месеца. Био је затворен у посебном делу
за високе официре и свештенство, што је значило и бољи третман од осталих заро25

бљеника. Умро је изненада и под сумњивим околностима 1950. године. Наследио га је
патријарх Викентије (1950‒1958).
На његово место касније је дошао патријарх Герман (1958‒1990) који је најдуже
био на челу Српске цркве. У његово време основане су нове епархије, настављени радови на новом Храму Светог Саве у Београду, сазидана је нова зграда Богословског
факултета у Београду, и покренути многи црквени часописи и листови.
Патријарх Павле (Стојчевић) ступио је на чело Патријаршије
1990. године. У његово време основано је неколико нових епархија и
превазиђен раскол наше цркве у Америци 1992. године, а који је
почео још 1963. Исте, 1992. године, обновљен је и рад Богословије на
Цетињу. Време његове владавине карактеришу бурни историјски
догађаји у којима је Српска црква, као и српски народ, посебно страдала. Патријарх Павле је умро 2009. године и сахрањен је у манастиру Раковица. На његово место дошао је патријарх Иринеј
Патријарх Павле
Гавриловић 2010. године.
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ПОГЛАВАРИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Данило I
архиепископ 1271-1272

Јоаникије I
архиепископ 1272-1279
Свети Јевстатије I
архиепископ 1279-1286

Свети Сава
архиепископ 1219-1233

Свети Арсеније I
Сремац
архиепископ 1233-1263

Свети Сава II
архиепископ 1263-1271

Свети Јаков
архиепископ 1286-1292

Свети Сава III
архиепископ
1309-1316

Свети Јевстатије II
архиепископ 1292-1309

Свети Никодим
архиепископ
1317-1324
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Свети Данило
архиепископ
1324-1337

Свети Сава IV
патријарх
1354-1375

Свети Јефрем
патријарх 1375-1380

Свети Јоаникије II
архиепископ 1338-1346
патријарх 1346-1354

Сава V
патријарх
1396-1407

Данило IV
патријарх
1407

Свети Јефрем
патријарх 1389-1392

Свети Кирило I
патријарх
1407-1419

Данило III
патријарх 1392-1396
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Свети Спиридон
патријарх 1380-1389

Свети Никон
патријарх 1419-1435

Теофан
патријарх 1435

Никодим II
патријарх 1446-1453
Арсеније II
патријарх 1453-1463

Антоније I
патријарх 1571-1575

Никанор I
патријарх
из поменика

Герасим I
патријарх 1575-1586

Јеротеј I
патријарх 1589-1591

Макарије I
патријарх 1557-1571

Јован I
патријарх 1592-1614

Макарије I
патријарх 1557-1571

Гаврило I
патријарх 1648-1655

Пајсије I
патријарх 1614-1647
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Филип I
патријарх 1591-1592

Максим I
патријарх 1655-1674

Јоаникије III
патријарх 1739-1746

Калиник I
патријарх 1693-1710

Атанасије II
патријарх 1747-1752
Атанасије I
патријарх 1711-1712

Арсеније III
патријарх 1674-1690

Гаврило II
патријарх 1752

Мојсије I
патријарх 1712-1726

Арсеније IV
патријарх 1726-1737

Гаврило III
патријарх 1752-1758

Викентије I
патријарх 1758
Пајсије II
патријарх 1758

Василије I
патријарх 1763-1765

Гаврило IV
патријарх 1758

Калник II
патријарх 1765-1766

Кирило II
патријарх1758-1763

Димитрије
патријарх 1920-1930
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Варнава
патријарх 1930-1937

Гаврило
патријарх 1938-1950

Герман
патријарх 1958-1990

Викентије
патријарх 1950-1958

Иринеј
патријарх 2010-данас
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Павле
патријарх 1990-2009

КАТАЛОГ
001
АРСИЋ, Ирена
Српска православна црква у Дубровнику до почетка ХХ века / Ирена Арсић. - Београд :
Задужбина Владете Јеротића : Domus editoria Ars libri, 2018 (Београд : Domus editoria Ars Libri ). - 185 стр. ; 19 cm. (Едиција Стари Дубровник ; коло 2 , књ. 3)
Кор. и хрпт. ств. насл.: Српска православна црква у Дубровнику. - Тираж 300. - Хронологија важнијих догађаја: стр.
183-184. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 167-173. - Summary : The Serbian
Orthodox Church in Dubrovnik untile the beginning of the twentieth century.
ISBN 978-86-81306-02-4 (картон)
1) Српска православна црквена општина (Дубровник) () - 17-20в - Историјска грађа
2) Српска православна црква () - Историја
3) Дубровник - Православне цркве - Историјска грађа
271.222(497.11)-774(497.13)``16/19``(093)
271.222(497.11)-523.4(497.13)(093)
726.54(497.13)(093)
НИБИС ИД : 138538

002
ВАСИН, Горан
Архијереји Карловачке митрополије на прелому векова : Герман Анђелић, Георгије Бранковић, Лукијан
Богдановић, Георгије Зубковић / Горан Васин. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј : Радио-телевизија Војводине, 2018
(Нови Сад : Прометеј ). - 287 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Едиција Пречански Срби до слома Аустроугарске ; књ. 11)
На оба спојна листа фотогр. - Тираж 400. - Библиографија: стр. 32-35. - Садржи и: Посланице патријарха Германа
Анђелића 1879-1887. Педесет година свештенства његове светости Георгија Бранковића архиепископа и
митрополита Карловачког и патријарха српског 1855-1905. / Ђорђе Магарашевић. Посланице патријарха Лукијана
Богдановића 1910-1912. Ратне посланице владике будимског Георгија Зубковића 1914-1918.
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ISBN 978-86-515-1430-5(Прометеј; картон)
1) Герман, српски патријарх (1822-1888)
2) Георгије, српски патријарх (1830-1907)
3) Лукијан, српски патријарх (1867-1913)
4) Георгије, будимски епископ (1878-1951)
929:271.222(497.11)-732.2 German, srpski patrijarh
929:271.222(497.11)-732.2 Georgije, srpski patrijarh
929:271.222(497.11)-732.2 Lukijan, srpski patrijarh
929:271.222(497.11)-726.1 Zubković G.
НИБИС ИД : 23558

003
ВАСИН, Горан
Сабори раскола : српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији : 1861-1914 / Горан Васин. Београд : Службени гласник, 2015 (Београд : Гласник ). - 814 стр., [4] пресавијена листа ; 23 cm. - (Библиотека
Саборник / [Службени гласник])
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 789-802. - Регистар.
ISBN 978-86-519-1886-8(брош.)
1) Српска православна црква () - Историја - Хабзбуршка монархија - 1860-1914
2) Срби - Историја - Хабзбуршка монархија - 1860-1914
94(=163.41)(436-89)``1860/1914``
271.222(436-89)-9``1860/1914``
НИБИС ИД : 31439

004
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л.
Арсеније III Црнојевић у историји и књижевности / Рајко Л. Веселиновић ; уредник Влад. Р. Петровић. Београд : Научна књига, 1949. - VII, 103 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука . Одељење
друштвених наука ; књ.151) ( : Нова серија ; књ.1)
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Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистар.
1) Арсеније III, српски патријарх (1633-1706)
929:27-72 Арсеније III Црнојевић
НИБИС ИД : 131937

005
ВИДОВИЋ, Жарко
Суочење православља с Европом : огледи о историјском искуству / Жарко Видовић. - Цетиње : Светигора, 1997.
- 206 стр. ; 20 cm.
1) Српска православна црква - Православље
271
НИБИС ИД : 108147

006
ВУКОВИЋ, Сава
Српски јерарси : од деветог до двадесетог века / Сава, епископ шумадијски. - [1. изд.]. - Београд : Евро ;
Подгорица : Унирекс ; Крагујевац : "Каленић", 1996 (Нови Сад : Будућност ). - 538 стр. : фотогр. ; 24 cm
Тираж 5000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри.
1) ПРАВОСЛАВНИ свештеници, српски - Лексикони
929:2-725(031)
НИБИС ИД : 18676

007
ВУЧКОВИЋ, Владимир
Организација Српске православне цркве у новим крајевима Кнежевине Србије после Берлинског конгреса /
Владимир Вучковић. - Пирот : Pi-press, 2007 (Пирот : Pi-press ). - 220 стр. ; 24 cm
34

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 215-220.
ISBN 978-86-86585-30-1
1) Српска православна црква - 19в
271.222(497.11)
НИБИС ИД : 103142

008
ГАВРИЛО, српски патријарх
Мемоари патријарха српског Гаврила. - Београд : Сфаирос, 1990. - 390 стр. ; 25 cm
929
НИБИС ИД : 18965

009

ГОВОРИ и чланци о конкордату : говори на зборовима и конференцијама Југословенске Радикалне Заједнице
и чланци ``Самоуправе``. - Београд : ``Самоуправа``, 1937. - 157 стр. ; 23 cm
1) Конкордат - Југославија - Чланци
322
НИБИС ИД : 136848

010
ГРБИЋ, Манојло
Карловачко владичанство . (Књ. 1, 2 и 3) / Манојло Грбић ; [предговор Славко Гавриловић]. - Репринт изд.
[према изд. из 1891.]. - Топуско : "Сава Мркаљ", 1990 (Бања Лука : Глас ). - три књиге штампане заједно (XV, 318 ; 332
; 334) ; 25 cm + Карта Карловачког владичанства ([1] пресавијен лист)
Тираж 2000. - О Манојлу Грбићу и његовом делу"Карловачко владичанство": стр. VII-XI.
1) Срби - У Хрватској - 15-19в
2) Српска православна црква - Хрватска - 15-19в
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949.713(=861)``14/18``
281.96(497.13)``14/18``
НИБИС ИД : 19948

011
ГРУЈИЋ, Радослав М.
Азбучник Српске православне цркве по Радосаву Грујићу / приредио Слободан Милеуснић. - Београд : БИГЗ
: Музеј Српске православне цркве, 1993 (Београд : БИГЗ ). - 344 стр. ; 25 cm. - (Историјско-мемоарска дела / [БИГЗ])
Тираж 3000. - Стр. 5-8: Предговор / Сава, епископ шумадијски. - Напомене: стр. 305-311. - Стр. 335-344: Поговор /
Слободан Милеуснић. - Библиографија Радослава Грујића: стр.313-334.
ISBN 86-13-00688-4
1) Грујић, Радослав М. (1878-1955) - Библиографије
2) Српска православна црква - Лексикони
3) Православље - Лексикони
271.22(497.11)(031)
НИБИС ИД : 20173

012
ГРУЈИЋ, Радослав М.
Духовни живот Срба у Војводини / Радослав М. Грујић. - Београд : Српско библиофилско друштво : Музеј
Српске православне цркве, 2012 (Београд : Графо-сан ). - IV, 161 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Фототипска издања /
[Српско библиофилско друштво] ; књ. 1)
Тираж 300. - Стр. I-IV: Предговор / Срђан В. Стојанчев. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-88631-02-0(брош.)
1) Арсеније III, српски патријарх (око 1633-1706)
2) Српска православна црква () - Историја - Хабзбуршка монархија
36

271.222(497.11)-9(439-89)``8/17``
929:271.222(497.11)-732.2 Арсеније III, српски патријарх
НИБИС ИД : 128308

013
ГРУЈИЋ, Радослав М.
Православна српска црква / Радослав М. Грујић ; [рецензија и поговор Сава Вуковић]. - [2. изд. (репринт)]. Крагујевац : Светлост : ``Каленић``, 1989. - 231 стр. ; 21 cm. - (Културно-историјска баштина)
Додатак: стр. 173-178. - Кратице: стр. [179]. - Стр. [223]-231: Поговор и кратак преглед потоњих догађаја / Сава
Вуковић. - Библиографија: стр. [180]-196. - Регистар. - Фототипско изд. из 1921.
1) Српска православна црква - Историја
271.22(497.1)
НИБИС ИД : 20174

014
ГРУЈИЋ, Радослав М.
Православна српска црква / Радослав М. Грујић. - [3. изд.]. - Београд : Евро ; Крагујевац : "Каленић", 1995. - 231
стр. ; 25 cm. - (Културно-историјска баштина)
Поговор и кратак преглед потоњих догађаја / Сава Вуковић. - Библиографија: стр. 180-196. - Фототипско изд. из
1921.
ISBN 86-7627-015-5
1) Српска православна црква - Историја
281.961
НИБИС ИД : 20175

37

015
[ДВЕ ХИЉАДЕ]
2000 година хришћанства / [приређивачи Димитрије М. Калезић, Слободан Ристановић]. - 1.изд. - Београд :
Вукан`с, 2000
1) Српска православна црква - Историја - Зборници
2) Хришћанство - Историја - Зборници
27(091)(082)
НИБИС ИД : 108611

016
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
Без Бога ни преко прага : србски духовници XX века / Владимир Димитријевић. - Београд : Православна
мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005
ISBN 86-83815-65-X
1) Велимировић, Николај (1880 - 1956)
2) Поповић, Јустин (1894 - 1979)
3) Српска православна црква - Православна народна хришћанска заједница
4) Монаси - Српска православна црква - 20 в. - Биографије
929:271.22(497.11)-36
27-36
27-475.5
271.22(497.11)-788``19``
НИБИС ИД : 2493

017
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
Соко и медвед : Срби и Руси на путу Господњем / Владимир Димитријевић. - Крагујевац : Духовни луг, 2018
(Пирот : Пи-прес ). - 240 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Србско-руска библиотека / [Духовни луг])
Тираж 500. - Библиографија уз свако поглавље.
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ISBN 978-86-89361-87-2 (брош.)
1) Српска православна црква - Руска православна црква
2) Срби - Руси
3) Србија - Русија
316.73(=163.41:=161.1)
327(497.11:470)
271.222(497.11)-67:271.222(470)
НИБИС ИД : 39526

018
ДУЧИЋ, Нићифор
Васељенска патријаршија и српско црквено питање : поводом писма Њ. С. Васељенскога патријарха
Константина V Њ. В. П. српскому автокефалному митрополиту Михаилу / од архимандрита Н. Дучића. - Биоград
: Државна штампарија Краљевине Србије, 1897. - 37 стр. ; 20 cm
1) Српска православна црква
281.961
НИБИС ИД : 131604

019
ЂУРИЋ, Вељко Ђ.
Голгота Српске православне цркве : 1941-1945 / Вељко Ђ. Ђурић. - 2. изд. - Београд : В. Ђурић, 1997
(Смедеревска Паланка : Графос ). - 550 стр. : факс. ; 24 cm
Прилози: стр. 411-488. - Библиографија: стр. 491-505. - Регистар.
1) Српска православна црква
2) Срби - Културна историја - 1941-1945
281.961(091)``1920/1945``
930.85(=861)``1941/1945``
НИБИС ИД : 22530
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020
ЂУРИЋ, Војислав Ј.
Пећка патријаршија / Војислав Ј. Ђурић, Сима Ћирковић, Војислав Кораћ. - Београд : Југословенска ревија ;
Приштина : Јединство, 1990. - 360 стр. : илустр. ; 33 cm
1) Пећка патријаршија
726.7(497.115)
НИБИС ИД : 127661

021
ЖИВКОВИЋ, Биљана
Приморско православље / Биљана Живковић ; [фотографије Ивона Марин, Алексамдар [!] Орландић, Биљана
Живковић]. - Београд : Ars libri : Задужбина Владете Јеротића ; Тиват :
Манастир Светог архангела Михаила - Превлака,, 2017 (Београд : Ars libri ). - 215 стр. : илустр. ; 20 cm
Ауторкина слика. - Тираж 500. - Биографија аутора: стр. 213-214.
ISBN 978-86-7588-250-3 (AL; брош.)
1) Српска православна црква.Манастири () - Историја - Црногорско приморје
2) Православље - Срби - Црногорско приморје
3) Манастири, српски - Црногорско приморје
821.163.41-94
271.2-299.4
271.222(497.11)-523.6(497.16)(091)
726.71(=163.41)(497.16)
271.2(=163.41)(497.16)
НИБИС ИД : 55649

022
ЖИВКОВИЋ, Тибор
Црквена организација у српским земљама : (рани средњи век) / Тибор Живковић. - 1. изд. - Београд : Завод за
уџбенике, 2011 (Нови Сад : Сајнос ). - IX, 200 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Јазон ; књ. 29)
40

Тираж 1000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 171-189. - Регистар.
ISBN 978-86-17-17682-0 (karton)
1) Хришћанска црква - Организација - Балканске државе - Средњи век
2) Хришћанска црква - Историја - Балканске државе - Средњи век
3) Србија - Историја - Средњи век
27-72-735(497)``05/10``
27-72-9(497)``05/10``
94(=163.41)``05/10``
НИБИС ИД : 123146

023
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб
Varvarstvo u ime Hristovo : prilozi za Magnum Crimen / Dragoljub Živojinović, Dejan Lučić. - Beograd : Nova knjiga,
1988
ISBN 86-83003-07-8
1. Лучић, Дејан
1) Конкордат - Југославија
2) Ватикан - Спољна политика - 1937-1945
3) Ватикан - Хрватска - 1937-1945
2-732(497.1)
327(456.31:497.13)``1937/1945``
322.9(497.1)
НИБИС ИД : 112726

024
ИЛИЋ, Михаило
Пред конкордатом : поводом законског предлога упућеног Народној скупштини / Михаило Илић. - 2. изд.. Београд : Француско-српска књижара А. М. Поповића, 1937. - 38 стр. ; 19 cm
322(497.1)``1935``
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327(497.1:456.31)
НИБИС ИД : 136605

025
ИЛИЋ, Предраг
Српска православна црква и тајна Дахауа : мит и истина о заточеништву патријарха Гаврила и епископа
Николаја у концентрационом логору Дахауу / Предраг Илић. - Београд : П. Илић, 2006 (Београд : Драслар партнер
). - 295 стр. : илустр. ; 23 cm
Тираж 2000. - На кор. ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 271-285. - Summary : The Serbian Orthodox Church and the Secret of Camp Dachau. - Регистар.
ISBN 86-908927-0-2
1) Велимировић , Николај (1880-1956) - Дахау (концентрациони логор) - 1944
2) Гаврило, српски патријарх (1881-1950) - Дахау (концентрациони логор) - 1944
3) Српска православна црква () - Историја - 1941-1945
4) Дахау (концентрациони логор) - 1944
271.22(497.11)-9``1941/1945``
929:271.22(497.11)-726.1 Гаврило, српски патријарх
929:271.22(497.11)-726.2 Велимировић Н.
94(497.11)``1941/1945``
343.819.5(430)``1944``
НИБИС ИД : 82609

026
ЈАНКОВИЋ, Марија
Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку / Марија Јанковић. - Београд : Историјски институт у
Београду : Народна књига, 1985. - 227 стр. ; 25 cm
2
НИБИС ИД : 50030
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027
ЈАЊИЋ, Јован
Будимо људи : реч патријарха Павла / Јован Јањић. - Ниш : Зограф, 2006 (Рума : Српска књига ). - 227 стр. :
илустр. ; 21 cm
Српски архиепископи и патријарси: стр. 220-222. - Белешка о аутору: стр. 227. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 223-226.
ISBN 86-7578-149-0
1) Павле, српски патријарх (1914- )
929:271.22(497.11)-726.1Павле, српски патријарх
НИБИС ИД : 11133

027а
ЈОКАНОВИЋ, Божа Ј.
Крстом, пером и мачем : свештенство у служби своме народу / протојереј Божа Ј. Јокановић. - Цетиње :
Светигора, 1999 (Никшић : ``Свети Василије Острошки`` ). - 291 стр. : фотогр. ; 21 cm
Стр. 5-27: Историја светосавског свештенства-свештена историја србског народа / приређивач.
1) Православни свештеници - Биографије
2) Срби - Историја
929:271.222(497.11)-726.1/.3
94(497.11)
323.1(=163.41)

028
КАШИЋ, Душан Љ.
Српска насеља и цркве у сјеверној Хрватској и Славонији / Душан Љ. Кашић. - Загреб : Савез удружења
православних свештеника СР Хрватске, 1988 (Београд : Нови дани ). - 367 стр. : [16] страна с таблама ; 24 cm
Ауторова слика. - Тираж 1500. - Биљешка о писцу: стр. [369]. - Напомене и библиографске референце уз текст. 43

Библиографија: стр. 353-357. - Регистар.
1) Српска православна црква - Историја - Хрватска
2) Срби - Историја - Хрватска
271.22(497.11)-9(497.5)
94(=163.41)(497.5)
НИБИС ИД : 83491

029
КОНКОРДАТ и критика конкордата . - Београд : Штампарија ``Привредни преглед``, 1937
1) Конкордат - Југославија - 1936
261.7(497.1)``1936``
НИБИС ИД : 124654

030
МАРЈАНОВИЋ, Драгољуб
Византијски свет и Српска црква у 13. и 14. веку / Драгољуб Марјановић. - Нови Сад : Mediterran publishing,
2018 (Нови Сад : Арт принт ). - 176 стр. ; 21 cm. - (Biblioteka Brodel / [Mediterran publishing] ; knj. 22)
Тираж 350. - На корицама: Белешка о делу / Иван Биљарски, Александер Николов. - Напомене и библиографске
референце уз текст.
ISBN 978-86-6391-098-0 (брош.)
1) Српска православна црква - 13-14в
271.222(497.11)``12/13``
НИБИС ИД : 23578

031

МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији / уредник Сима Ћирковић ;
[превод на енглески Радица Поповић]. - Београд : Српска академија наука и уметности ; Краљево : Народни музеј,
1998 (Краљево : Слово ). - 465 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Научни скупови / Српска академија наука и уметности.
44

Председништво ; књ.89) ( ; књ.8)
На спор. насл. стр.: Интернатионал Сциентифиц Меетинг Саинт Сава ин Сербиан Хисторы анд Традитион. - На
прелим. стр.: Свети Сава у српској историји и традицији = Саинт Сава ин Сербиан хисторы анд традитион. - Кор.
ств. насл.:Свети Сава. - Хрбт. ств. насл.: Свети Сава. - Према педговору, скуп је одржан од 9. до 13 маја 1995. године
у Београду, Жичи, Студеници и Милешеви. - Текст на срп. и франц. језику. - Тираж 1.000. - Белешке уз текст. Резимеи на енгл., франц. и рус. језику. - Библиографија уз један рад.
ISBN 86-7025-268-6
1) Сава, свети (око 1174-1235) - Зборници
2) Српска православна црква - Историја - Зборници
929:281.961
949.711``12``(082)
НИБИС ИД : 133438

032

МЕМОРАНДУМ о Косову и Метохији Светог aрхијерејског сабора Српске православне цркве . - Београд :
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2003 (Београд : Штампарија Српске Патријаршије ). - 215 стр.,
[28] стр. с таблама, [1] пресавијен лист с геогр. картом ; 20 cm
Тираж 3.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary: Memorandum on Kosovo and Metohija.
1) Цркве - Уништавање - Косово и Метохија - 1999-2001 - Пописи
2) Жртве насиља - Косово и Метохија - 1999-2001 - Пописи
3) Манастири - Уништавање - Косово и Метохија - 1999-2001 - Пописи
4) Меморандум о Косову и Метохији Светог архијерејског сабора Српске православне цркве
726.5.025(=163.41)(497.115)``1999/2001``
323.285(497.115)``1999/2001``
НИБИС ИД : 3716
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033
МИЈОВИЋ, Павле
Пећка патријаршија / Павле Мијовић ; [фотографије Ђ. Бошковић... и др.]. - Београд : Туристички савез Србије
: Туристичка штампа, 1960 (Београд : Култура ). - 31 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Споменици културе / [Туристички
савез Србије] ; св. 5)
1) Манастири - Пећка патријаршија
2) Пећка патријаршија
7
НИБИС ИД : 121306

034
МИЛАШ, Никодим
Православна Далмација : историјски преглед / написао Е. [епископ] Н. [Никодим] M. [Милаш]. - Нови Сад :
Књижарница А. Пајевића, 1901. - VI, 603 стр. ; 24 cm
1) Српска православна црква - Историја - Далмација
2) Срби - Историја - Далмација
271.222(497.13 Dalmacija)(091)
323.1(497.13=861)
27(497.11)(497.5)-9
НИБИС ИД : 92239

035
МИЛКОВИЋ, Снежана
Мој деда патријарх Павле / Снежана Милковић. - Београд : Просвета, 2013 (Београд : Невен ). - 129 стр. : фотогр.
; 21 cm
Тираж 1.000. - Стр. 125-126: Снежана Милковић, Мој деда патријарх Павле / Светлана Велмар Јанковић. - Стр. 127:
Поучна животна прича патријарха Павла / Јован Јањић.
ISBN 978-86-07-02000-3(картон)
1) Павле, српски патријарх (1914-2009) - У успоменама
46

821.163.41-94
929:271.222(497.11)-732.2 Павле, српски патријарх
НИБИС ИД : 27281

036
МИЛОШЕВИЋ, Срета
Један проблем о основи компетенције и односи државе и цркве у вези с Конкордатом / Срета Милошевић. Лесковац : Штампарски завод ``Покрет``, 1937. - 78 стр. ; 20 cm
1) Конкордат - Југославија
322
НИБИС ИД : 136857

037
МИРКОВИЋ, Јован
Страдање Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској = Suffering of the Serbian Orthodox Church
in the Independent State of Croatia : фотомонографија = photomonograph / Јован Мирковић = Jovan Mirković ;
[превод на енглески Татјана Ћосовић]. - 1. изд. = 1st ed. - Београд = Belgrade : Свет књиге = Svet knjige, 2016
(Нови Сад : Сајнос ). - 622 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Едиција Документи = Edition Documents)
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 11-18: Предговор / Јован (Ћулибрк). Белешка о аутору: стр. 617. - Библиографија: стр. 603-616.
ISBN 978-86-7396-580-2 (картон са омотом)
1) Српска православна црква () - Независна Држава Хрватска - 1941-1945
2) Српска православна црква () - Свештенство - Независна Држава Хрватска - 1941-1945
3) Усташе - Злочини - Независна Држава Хрватска - 1941-1945
4) Срби - Геноцид - Независна Држава Хрватска - 1941-1945
271.222(497.11)-9(497.13)``1941/1945``
271.222(497.11)-9:323.282(497.13)``1941/1945``(093.2)
341.322.5(497.13)``1941/1945``
341.485(=163.41)(497.13)``1941/1945``
47

94(497.13)``1941/1945``
НИБИС ИД : 19271

038
МИРКОВИЋ, Мирко
Правни положај и карактер српске цркве под турском влашћу : (1459-1766) / Мирко Мирковић. - Београд :
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке републике Србије, 1965
1) Српска православна црква - 1459-1766
271.22``1459/1766``
НИБИС ИД : 124021

039
МИШОВИЋ, Милош
Затамњена историја : тајна тестамента краља Александра и смрт патријарха Варнаве / Милош Мишовић. Београд : Службени лист СРЈ, 1994. - 185 стр., [16] страна с таблама : илустр. ; 25 cm
ISBN 86-355-0194-2
1) Карађорђевић, Александар I, југословенски краљ (1888-1934)
2) Варнава, српски патријарх (1880-1937)
3) Југославија - Историја - 20в
94(497.11)``19``
322:261.7
НИБИС ИД : 33778

040
НАРОДНА скупштина. Говори (1937 ; Београд)
O Konkordatu : govori G. G. D-r Koste Kumanudia, ministra u penziji,narodnog poslanika za grad Beograd i Josipa
Cvetića, narodnog poslanika za srez Gospić (Lika) održani dana 19 i 20 jula 1937 godine u Narodnoj skupštini : (po stenografskim beleškama Narodne skupštine). - Sremski Karlovci : Patrijašijska štamparija, 1937 (Sremski Karlovci : Patrijašijska štamparija ). - 94 str. ; 17 cm
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Govori.
261.7
НИБИС ИД : 90764

041
НЕСТОРОВИЋ, Ђорђе Б.
Конкордат између Србије и Ватикана : државно и црквено правна студија / Ђ. Б. Несторовић. - Београд :
Државна штампарија Краљевине Србије, 1902
1) Конкордат - Србија - Ватикан - Сепарати
27-67(497.11:456.3)(041)
НИБИС ИД : 124983

042
НИКОЛИЋ, Марко
Екуменски односи Српске православне и Римокатоличке цркве : 1962-2000. године / Марко Николић. - Београд
: Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник ). - 656 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Друштво и наука) (Философскотеолошка едиција)
Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 655-656. - Abstract: Ecumenical Relations of Serbian Orthodox and Roman Catholic
Church from 1962-2000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 589-653.
ISBN 978-86-519-0795-4(брош.)
1) Српска православна црква () - Екуменизам - 1962-2000 - Историјска грађа
2) Римокатоличка црква () - Екуменизам - 1962-2000 - Историјска грађа
271.222(497.11)-675``1962/2000``(093)
272-675``1962/2000``(093)
271.222(497.11)-67:272``1962/2000``(093)
НИБИС ИД : 123551
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043
НИЛЕВИЋ, Борис
Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пећке патријаршије 1557. године / Борис
Нилевић. - Сарајево : "Веселин Маслеша", 1990. - 261 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Културно наслеђе)
1) Српска православна црква - Босна и херцеговина
27
НИБИС ИД : 35160

044
НОВАКОВИЋ, Драган
Српска православна црква у законодавству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије /
Драган Новаковић. - Београд :
Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2015 (Београд :
Штампарија Издавачке фондације Архиепископије београдско-карловачке Српске православне цркве ). - 307 стр. ;
22 cm
``...књига настала у оквиру пројекта... `Српска теологија у XX веку`... --> колофон. - Тираж 500. - Подаци о аутору:
стр. [309]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary: Serbian Orthodox Church in the legislation of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia. - Библиографија: стр. [293]-307.
ISBN 978-86-7405-170-2(брош.)
1) Српска православна црква () - 1918-1941
2) Црква - Држава - Југославија - 1918-1941
271.222(497.11)-67:32``1918/1941``
322(497.1)``1918/1941``
НИБИС ИД : 75471
045
НОВАКОВИЋ, Стојан
Охридска архиепископија / Стојан Новаковић. - Београд : Art Press, 2018 (Beograd : Apolo ). - 121 стр. : илустр. ;
23 cm
50

Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Фототипско изд. из 1908.
ISBN 978-86-85597-68-8 (брош.)
1) Охридска архиепископија - Историја - 11в
2) Србија - Историја - 11в
94(497.11)``10``
271.222(495.02)-9``10``
НИБИС ИД : 35323

046
ЊЕГОВА Светост патријарх српски господин г. Иринеј : година прва / [уредници Радован Биговић... и др. ;
фотографије Драган С. Танасијевић, Зоран Николић]. - Београд : Службени гласник : Српска православна црква :
Завод за уџбенике, 2011 (Београд : Службени гласник ). - 193 стр. : фотогр. ; 28 cm
Тираж 1.000. - Стр. 11: Уводно слово / епископ шабачки Лаврентије.
ISBN 978-86-519-0828-9(СГ)
1) Иринеј, српски патријарх (1930- ) - Албуми
929:271.222(497.11)-732.2 Иринеј, српски патријарх(084.12)
77.041.5(497.11)``2010``(084.12)
НИБИС ИД : 119729

047
ЊЕГОВА Светост патријарх српски господин г. Иринеј : година шеста / [фотографије Драган С. Танасијевић ;
уредник Снежана Крупниковић]. - Београд : Службени гласник : Патријаршијски управни одбор, 2018 (Београд :
Гласник ). - 385 стр. : фотогр. ; 28 cm
Тираж 400. - Стр. 8: Предисловије / Стевица С. Карапанџин.
ISBN 978-86-519-2309-1(СГ; брош.)
1) Иринеј, српски патријарх (1930- ) - Албуми
929:271.222(497.11)-732.2 Иринеј, српски патријарх(084.12)
77.041.5(497.11)``2018``(084.12)
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НИБИС ИД : 138701

048
ЊЕГОВА Светост патријарх српски господин г. Иринеј : година седма / [фотографије Драган С. Танасијевић ;
уредник Снежана Крупниковић]. - Београд : Службени гласник : Патријаршијски управни одбор, 2018 (Београд :
Гласник ). - 335 стр. : фотогр. ; 28 cm
Тираж 400. - Стр. 8: Предисловије / Слободан Лазаревић.
ISBN 978-86-519-2311-4 (СГ; брош.)
1) Иринеј, српски патријарх (1930- ) - Албуми
929:271.222(497.11)-732.2 Иринеј, српски патријарх(084.12)
77.041.5(497.11)``2018``(084.12)
НИБИС ИД : 138698

049
ОЗИМИЋ, Небојша
Архиепископ Арсеније Први / Небојша Озимић. - Ниш : Студентско информативни издавачки центар, 2004. 75 стр. ; 21 cm
ISBN 86-7178-030-9
1) Арсеније I, Свети,српски архиепископ (1233-1263)
929:2-732.2Арсеније, свети
НИБИС ИД : 4373

050
ПАВЛЕ, српски патријарх
Косовска искушења / патријарх Павле ; писац и приређивач Нађа Андрејевић Келери. - 2. изд. - Београд :
Н. Андрејевић : Авала инфо ; Велика Ремета : Манастир Велика Ремета, 2016 (Београд : Драслар партнер ). - 178
стр. : илустр. ; 20 cm
52

Слике аутора. - Тираж 500. - Стр. 9-11: Разговори у патријаршијском двору / Нађа Андрејевић. - Према запису на
корицама, ово је 4. изд.
ISBN 978-86-913493-0-1(Н.А.; брош.)
1) Павле, српски патријарх (1914-2009) - Интервјуи
2) Павле, српски патријарх (1914-2009) - Косовско питање
3) Косовско питање
929:271.222(497.11)-732.2 Павле, српски патријарх(047.53)
323(497.115)
271.2-475.5
НИБИС ИД : 18826

051
ПАТРИЈАРХ српски Арсеније III Чарнојевић и велика сеоба Срба 1690. године : зборник радова о
тристагодишњици Велике сеобе / [главни и одговорни уредник епископ шумадијски Сава]. - Београд : Свети
архијерејски Синод Српске православне цркве, 1997. - 286 стр., [21] стр. с таблама : илустр. ; 29 cm
1) Арсеније III Чарнојевић, патријарх српски (око 1633-1706)
2) Сеоба Срба - 1683-1693
94``1683/1693``
325.1(=861)
НИБИС ИД : 36839

052
ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа / Владимир Р. Петковић. - Београд : САНУ, 1950.
- 1262 стр. : илустр. ; 24 см
1) Црквени споменици - Срби
7(091)
НИБИС ИД : 125793
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053
ПЛАТОН, епископ
И опет о конкордату : православно гледиште на ово питање / Епископ Платон. - Сремски Карловци : [б. и.],
1937. - 77 стр. ; 21 cm
1) Конкордат - Југославија
322
НИБИС ИД : 136858

054
ПОПОВИЋ, Радомир
Кратак преглед Српске цркве кроз историју / Радомир Поповић. - Београд : Лирика, 2000 (Београд : "Загорац"
). - 127 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Традиција ; књ. 2)
Тираж 1000. - Стр. 5-6: Уводно слово / Слободан Милеуснић. - Срби светитељи: стр. 123-126. - Библиографија: стр.
127. - На пресавијеном делу кор. листа белешка о аутору и делу.
1) Српска православна црква
271.2(031.021.4)
НИБИС ИД : 58994

055
ПОПОВИЋ, Радомир
Српска црква у историји / Радомир Поповић. - Србиње : [Духовна академија], универзитетски образовани
православни богослови, 1997
1) Српска православна црква - Историја
271.22/(497.11)(091)
НИБИС ИД : 3839
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056
ПОПОВИЋ, Радомир В.
Српска црква у историји / Радомир В. Поповић. - 4., ново изд. - Београд : Висока школаАкадемија Српске православне цркве за уметности и консервацију, 2013 (Нови Сад : Артпринт ). - 154 стр., [160]
стр. с таблама ; 23 cm. - (Едиција Уџбеници / [Висока школа-Академија Српске православне цркве за уметности и
кнсервацију] ; књ. 18)
Тираж 1.500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. [155].
ISBN 978-86-86805-60-7(брош.)
1) Српска православна црква () - Историја
271.222(497.11)-9(075.8)
НИБИС ИД : 18964

057
ПУЗОВИЋ, Предраг
Прилози за историју Српске православне цркве / Предраг Пузовић ; књигу приредио Драган Станковић. Ниш : Византијско огледало, 1997. - 462 стр. ; 25 cm
1) Српска православна црква - Историја
271.222(497.11)-9
НИБИС ИД : 9452

058
ПУЗОВИЋ, Предраг
Српска патријаршија = The Serbian Patriarchate : историја Српске православне цркве = a history of the Serbian
Orthodox Church / Предраг Пузовић = by Predrag Puzović ; [превод на енглески Ангелина Чанковић Поповић =
translated into English by Angelina Čanković Popović ; фотографије Драган Боснић = photos by Dragan Bosnić]. Нови Сад : Православна реч, 2010 (Суботица : Ротографика ). - 636 стр. : илустр. ; 34 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Ауторова слика. - Тираж 3000. - Стр. 9 и 321: Предговор / Радомир Поповић. Белешка о аутору: стр. 638-639. - Библиографија: стр. 319-320, 631-632.
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ISBN 978-86-83903-35-1(картон са омотом)
1) Српска православна црква - 12-20 в.
271.222(497.11)-9``11/19``
НИБИС ИД : 114910

059
РАДИЋ, Радмила
Живот у временима : Гаврило Дожић : 1881-1950 / Радмила Радић. - Београд : Институт за новију историју
Србије, 2006 (Београд : Беокњига ). - 413 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека ``Студије и монографије`` / Институт за
новију историју Србије ; књ. 33)
Предговор: стр. 7-15. - Фотографије: стр. 384-385. - Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 386-399. - Summary: Life in Times : Gavrilo Dožić : 1881-1950. - Регистар.
ISBN 86-7005-047-1(брош.)
1) Гаврило, српски патријарх (1881-1950) - Биографије
2) Српска православна црква - Историја - 19-20 в.
3) Црква - Држава - Југославија - 1918-1950
929:271.22(497.11)-726.1 Гаврило, српски патријарх
271.22(497.11)-9``188/194``
322(497.1)``1918/1950``
НИБИС ИД : 82629

060
РАДОНИЋ, Јован
Аутобиографија патријарха Јосифа Рајачића : критичка оцена / Јован Радонић ; уредник Влад. Р. Петровић. Београд : Научно дело, 1951 (Београд : Просвета ). - 103 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука.
Нова серија , Одељење друштвених наука ; књ. 178 ; књ. 5)
На полеђини насл. стр.: Autobiographie du patriarche Josif Rajačić. - Напомене и библиографске референце уз текст.
- Résumé: L`autobiographie du patriarche Josiph Rajačić.
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1) Рајачић, Јосиф, патријарх српски (1785-1861)
929:27-1Рајачић Ј.
НИБИС ИД : 39540

061
РАНДЕЉ, Ђорђе
Патријарх Павле : светац којег смо познавали / Ђорђе Рандељ ; фотографије Рајко Каришић. - Нови Сад :
Прометеј, 2014 (Нови Сад : Прометеј ). - 157 стр. : фотогр. ; 21 cm
Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 157.
ISBN 978-86-515-0983-7(Прометеј; брош.)
1) Павле, српски патријарх (1914-2009)
929:271.222(497.11)-732.2 Павле, српски патријарх
НИБИС ИД : 132967

062
СВЕТИ Сава / приредило Крсто Миловановић, Димитрије Калезић. - Београд : Народно дело, 1995. - 179 стр. :
илустр. ; 35 cm. - (Библиотека"Монографије" / Народно дело)
Стр. 7: Уводна реч / Његова Светост Патријарх српски Павле.
ISBN 86-7527-011-9
1) САВА, Свети (око 1174-1235)
929:235.3Сава, свети
НИБИС ИД : 41394

063
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја српске православне цркве . 1, Од покрштавања Срба до краја XVIII века / Ђоко Слијепчевић. Београд : БИГЗ, 1991. - 501 стр. ; 25 cm. - (Историјско-мемоарска дела)
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Библиографија: стр. 465-478. - Регистар.
1) Сава, свети (око 1174-1235)
2) Српска православна црква - Историја
3) Срби - Религија
27-72 (091)
НИБИС ИД : 42403

064
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја српске православне цркве . 2, Од почетка XIX века до краја другог светског рата / Ђоко Слијепчевић. Београд : БИГЗ, 1991. - 672 стр. ; 25 cm. - (Историјско-мемоарска дела)
Белешка о писцу. - Библиографија: стр. 631-644. - Регистар.
1) Српска православна црква - Историја
27-72 (091)
НИБИС ИД : 42404

065
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја српске православне цркве . Књ. 3, За време другог светског рата и после њега / Ђоко Слијепчевић. Београд : БИГЗ, 1991. - 449 str. ; 25 cm. - (Историјско-мемоарска дела)
Белешка о писцу. - Регистар.
1) Српска православна црква
27-72 (091)
НИБИС ИД : 42405
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066
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја Српске православне цркве . књ. 1, Од покрштавања Срба до краја XVIII века / Ђоко Слијепчевић. Београд : Catena mundi, 2018 (Пирот : Pi-press ). - 511 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Catena
mundi])
Тираж 1.500. - Стр. 5-8: Осам векова Српске православне цркве у делу Ђоке Слијепчевића / Милош Ковић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 479-494. - Регистар.
ISBN 978-86-6343-107-2 (картон у заштитној кутији)
1) Српска православна црква - Историја
271.222(497.11)-9
НИБИС ИД : 138216

067
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја Српске православне цркве . Књ. 2, Од почетка XIX века до краја Другог светског рата / Ђоко
Слијепчевић. - Београд : Catena mundi, 2018 (Пирот : Pi-press ). - 662 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна
издања / [Catena mundi])
Тираж 1.500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 625-640. - Регистар.
ISBN 978-86-6343-107-2 (картон у заштитној кутији)
1) Српска православна црква - Историја - 1800 - 1945
271.222(497.11)-9``1800/1945``
НИБИС ИД : 138677

068
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ђоко
Историја Српске православне цркве . Књ. 3, За време Другог светског рата и после њега / Ђоко Слијепчевић. Београд : Catena mundi, 2018 (Пирот : Pi-press ). - 471 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Catena
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mundi])
Тираж 1.500. - Белешка о писцу: стр. 431. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
427-430. - Регистар.
ISBN 978-86-6343-107-2 (картон у заштитној кутији)
1) Српска православна црква - Историја - 1945 271.222(497.11)-9``1945 /...``
НИБИС ИД : 138678

069
СМИЉАНИЋ, Милан Д.
Поклоничко путовање његове светости Патријарха српског Г. Германа у Свету земљу / Милан Д. Смиљанић. Београд : Синод Српске православне цркве, 1959
1) Герман, Патријарх
271.2
НИБИС ИД : 83387

070

СПАЉИВАЊЕ моштију Светога Саве : 1594-1994 : зборник радова / [уређивачки одбор зборника епископ
шумадијски Сава.. и др.]. - Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1997 (Београд :
Штампарија Српске патријаршије ). - 374 стр., [68] стр. с таблама : илустр. ; 27 cm
Тираж 1500. - Иницијал"С"из Вукановог Јеванђеља (1196-1202 године) на корици и 9. страни Зборника цтрао Б.
Анђелковић. - Белешке уз текст. - Библиографија уз поједине радове.
1) Сава, свети (око 1174-1235) - Зборници
2) Српска православна црква - Зборници
929:235.3Сава, свети(082)
НИБИС ИД : 42634
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071
СРЕДОЈЕВИЋ, Милорад Д.
Конкордат у скупштини краљевине Југославије / Милорад Д. Средојевић. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2016 (Бачки Петровац : ХЛ принт ). - 213 стр. ; 21 cm. - (Посебна издања / [Српска
књижевна задруга, Београд])
Тираж 700. - Стр. 5-10: Велика расправа / Коста Чавошки. - Белешка о писцу: стр. 211-212. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 199-209.
ISBN 978-86-379-1311-5(картон)
1) Конкордатска криза 1937 - Јавно мњење - Србија
2) Југославија - Политичке прилике - 1935-1937
3) Ватикан - Прозелитизам - Југославија - 1935-1937
322.9(456.31:497.1)``1937``
271.222(497.11)-9``1935/1937``
323(497.1)``1935/1937``
322:27-767(456.31:497.1)``1935/1937``
НИБИС ИД : 13994

072
СТАНОЈЕВИЋ, Бранимир Б.
Сви српски архиепископи и патријарси / сабрао, приредио и писао Бранимир Б. Станојевић ; [фотографије
Мишо Вујовић ... и др.]. - Београд : Принцип прес ; [Беране] : Епархија будимљанско-никшићка, 2008 (Београд :
Портал ). - 219 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 1000. - Библиографија: стр. 213. - Регистар.
ISBN 978-86-85215-42-1(картон)
1) Српска православна црква - Архиепископи - 1219-1346 - Лексикони
2) Српска православна црква - Патријарси - 1346-2008 - Лексикони
929:271.22(497.11)-726.1``1219/1346``(031)
929:271.22(497.11)-726.1``1346/2008``(031)
НИБИС ИД : 108399
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073
СТОЈА, Војислав Ст.
Историја Српске православне цркве : кратак преглед / приредио Војислав Ст. Стоја. - Нови Сад : Прометеј,
[2000]
1) Српска православна црква - Историја
271.2(091)
НИБИС ИД : 9387

074
СТОЈКОВСКИ, Борис
Српска православна црква : осам векова историје у слици и речи / Борис Стојковски, Валентина Вуковић,
Срђан Ерцеган ; [фотографије Мартин Цандир, Павле Марјановић]. - Београд : Data status, 2018 (Нови Сад : Balaton štampa ). - 441 стр. : илустр. ; 33 cm
Тираж 1.500. - Библиографија: стр. [450-465].
ISBN 978-86-7478-545-4 (картон са омотом)
1. Вуковић, Валентина (1975-) 2. Ерцеган, Срђан (1980-)
1) Српска православна црква () - 1219 - 2019 - Водичи
271.222(497.11)``1219/2019``(036)
НИБИС ИД : 22463

075
СУБОТИЋ, Драган
Епископ Николај и православни богомаљачки покрет / Драган Суботић. - Београд : Нова искра, 1996. - 310 стр.
; 24 cm
1) Православна народна хришћанска заједница - Југославија - 1920-1941
2) Српска православна црква - 1920-1941
281.96``1920/1941``
НИБИС ИД : 106425
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076
ТАНИЋ, Дејан
Руско царство и Српска православна црква : (1557-1766) / Дејан Танић. - Ниш : Друштво српскоруског пријатељства ``Наисус``, 2013 (Ниш : Пунта ). - 341 стр., [1] ауторова слика ; 24 cm
Тираж 500. - О књизи господина Дејана Танића ``Руско царство и православна црква 1557-1766. године`` /
патријарх српски Иринеј. - Предмет истраживања: стр. 7-17. - О аутору: стр. [343]. - Један примерак са посветом и
потписом аутора. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 331-339. - Регистар.
ISBN 978-86-89685-00-8(брош.)
1) Српска православна црква () - Историја - 1557-1766
2) Српска православна црква () - Руска православна црква - 1557-1766
3) Срби - Русија - 16-18в
4) Русија - Верска политика - 1557-1766
271.222(497.11)-9``1557/1766``
271.222(497.11):271.222(470)``1557/1766``
94(=163.41)(470)``1557/1766``
322(470):271.222(497.11)``1557/1766``
НИБИС ИД : 14362

077
ТОМИЋ, Душко
Положај СПЦ у конфликту на Косову и Метохији / Душко Томић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2006
(Београд : Тодра плус ). - 81 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Задужбина Андрејевић] ; 115, ISSN 1450801X)
``Монографија ... приређена је маг. теза `Савремени положај српске православне цркве у конфликту на Косову и
Метохији` одбрањена 11. јула 2005. год. на Фак. цив. одбр.Универзитета у Београду ... `` --> кор. - Тираж 500. - На
кор. ауторова слика и белешка о њему. - Фусноте: стр. 67-69. - Библиографија: стр. 71-75. - Регистар. - Summary: Position of the Serbian Orthodox Church in the Kosovo and Metohija Conflict.
ISBN 86-7244-519-8(брош.)
1) Српска православна црква - Косово и Метохија
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2) Косовско питање - Српска православна црква
271.22(497.11)(497.115)
327.83(497.115)
323.22(497.115)
НИБИС ИД : 111371

078
ТОМИЋ, Јован Н.
Срби у великој сеоби : [десет година из историје српског народа и цркве под Турцима (1683-1693)] / Јован Н.
Томић. - Београд : Просвета, 1990. - 268 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Баштина ; 35)
ISBN 86-07-00533-2
1) Томић, Јован Н. (1869-1932)
2) Срби - Сеоба - 1690
3) Српска православна црква - Историја - 1683-1693
4) Србија - Историја - 1683-1693
94(497.1)
94(497.11)``1683/1693``
325.1(=163.41)``1690``
271.22(497.11)``1683/1693``
929:930(497.11)Томић Ј. Н.
НИБИС ИД : 44924

079
ХАЏИ Васиљевић, Јован
Димитрије Хоматијан : архиепископ охридски о Светом Сави и независности српске цркве / Јован Хаџи
Васиљевић. - Београд : Шампарија Драг. Поповића, 1933. - 36 стр. ; 23 cm
1) Сава, Свети (1174-1235)
2) Поповић, Зарија Р.
3) Петар, Костић
2
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НИБИС ИД : 136800

080
ЧАКИЋ, Стефан
Велика сеоба Срба 1689-90 и патријарх Арсеније III Црнојевић / Стефан Чакић. - 3 . исправљено и прерађено
изд. - Нови Сад : Добра вест, 1990 (Нови Сад : Добра вест ). - 430 стр. : илустр. ; 24 cm
Кор и хрпт. ств насл.: 1689-90 велика сеоба Срба и Арсеније III Црнојевић. - 1. изд. 1982. - Ауторова слика. - Тираж
2.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 415-430.
ISBN (картон)
1) Арсеније III, патријарх српски (око 1633-1706)
2) Срби - Миграције - 1689-1690
325.1(=163.41)``1689/1690``
94(497.11)``1689/1690``
НИБИС ИД : 67019

081
ШВИКЕР, Јохан Хајнрих
Историја унијаћења Срба у Војној Крајини / Јохан Хајнрих Швикер ; предговор и превод Никола Живковић. [2. изд.]. - Нови Сад : Архив Војводине ; Сремски Карловци : Каирос ; Београд : Музеј Српске православне цркве ;
Крагујевац : ``Каленић``, 1995. - 109 стр., [4] стр. с таблама (геогр. карте) ; 24 cm
Превод дела: Zur Geschichte der kirchlichen Union in der croatischen Militargrenze / Johann Heinrich Schwicker. Предговор другом издању ; Предговор: стр. 3-14. - Белешке уз текст. - Белешка о преводиоцу: стр. 109. - На кор.:
Белешка о делу / Василије Ђ. Крестић. - Регистар. - Факс. изд. из 1874. год.
1) СРБИ - Војна Крајина - 17-18в
342.724:282(497.1=163.41)
261.8(497.13=861)
НИБИС ИД : 49141
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Српска православна црква у Дубровнику до почетка ХХ века, 001
Српска православна црква у законодавству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије, 044
Српска црква у историји, 055, 056
Српски јерарси, 006
Страдање Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској = Suffering of the Serbian Orthodox Church in
the Independent State of Croatia, 037
Суочење православља с Европом, 005
Црквена организација у српским земљама, 022
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