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У овом раду представљамо књиге Ђорђа Станојевића које су 
дигитализоване и налазе се у Виртуелној библиотеци Математичког 
факултета Универзитета у Београду. Ђорђе Станојевић био је угледан 
електроинжењер, физичар и астроном из друге половине XIX  и с 
почетка XX века. Предавао је примењену физику на Великој школи, а по 
оснивању и на Београдском универзитету. Заслужан је за 
електрификацију Београда, чиме је Београд постао један од првих 
градова у Европи осветљен електричном струјом.  
 
Ова дигитална колекција садржи осам књига: Централне силе у природи, 
Из науке о светлости, Шетња по облацима, Нетачно познавање 
Васкрсења у православној цркви и реформа календара, Васионска 
енергија и модерна физика, Никола Тесла и његова открића, Звездано 
небо независне Србије, Индустрија хладноће. 
 
  



Виртуелна библиотека (Virtual Library), 
http://elib.matf.bg.ac.rs:8080/virlib 
  

Виртуелна библиотека Математичког факултета, је највећа база 
дигитализованих текстова у Србији отворена за јавно коришћење. У 
овом тренутку садржи близу 800 књига. Од априла 2008 
постављено је 600 књига. Важне колекције у оквиру ове библиотеке 
су збирка од 360 докторских дисертација из математичких наука од 
којих је највећи део одбрањен на Математиком факултету 
Универзитета у Београду и ретке књиге из 18. и 19. века. Већи део 
ових књига су раритети, неке од њих постоје само у једном 
примерку и фактички су недоступне јавности.  
 
У овом саопштењу представљамо колекцију српских књига из 
астрономије штампаних у 18. и 19. веку које се налазе у 
дигитализованом облику у Виртуелној библитеци.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ђорђе Станојевић (1858-1921) рођен је у 
Неготину. Завршио је Велику школу у Београду. 
Потом је био асистент Велике школе код свог 
професора Косте Алковића (1836-1909) а затим 
суплент у Првој београдској гимназији 1883. Као 
питомац војног Министарства био је 1883-1887. на 
студијама и раду у најпознатијим астрономским и 
метеоролошким опсерваторијама Европе 
(Потсдам, Хамбург, Медон, Гринич, Кју, Пулково). 
Због својих резултата добио је позив од стране 
Париске опсерваторије да учествује у научно-
истраживачкој експедицији ради проучавања Сунца 
и то у Петровску где је учествовао у проучавању 
потпуног помрачења Сунца, а две године касније и у 
другој научно-истраживачкој експедицији ради 
проучавања Сунца и термичког спектра у Сахари. У 
то време, и нешто касније, објавио је неколико 

научних радова из астрономије у издањима Париске академије наука. То су први научни 
радови из астрономије код Срба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Станојевић је био свестран, образован и са пуно активног интересовања за многе 
области науке и технике. Његово занимање за физику било је велико. По 
повратку у Србију посветио се изучавању модерне физике. Предаво је физику и 
механику на Војној академији, примењену физику и механику на Великој школи, 
а по оснивању 1905 Београдског универзитета и на Универзитету. Заслужан је за 
градњу хидроелектрана по Србији (Вучје, Неготин, Ужице, Ивањица и друга 
места) и електрификацију Београда. То је увело Београд у прве престонице 
Европе са потпуним електричним осветљењем. Умро је у Паризу 1921.  

У Неготину постоји Трг Ђорђа Станојевића и у Електродистрибуцији Неготина 
музеј посвећен њему, а на Новом Београду од 2005. постоји улица “Ђорђа 
Станојевића”. Електропривреда Србије поводом свог дана, 6. октобра, додељује 
признање Ђорђе Станојевић за допринос у развоју српске електропривреде. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Виртуелној библиотеци налазе се осам дигитализованих књига Ђорђа Станојевића: 

Звездано небо независне Србије, 1882, Београд 
Шетња по облацима, 1884, Београд 
Васионска енергија и модерна физика (Уводно предавање, професора Ђ.М. Станојевића,  
држано 22. септембра 1887. год. приликом, ступања на Катедру физике на Војној 
академији у Београду), 1887, Београд 
Никола Тесла и његова открића, 1894, Београд 
Из науке о светлости, 1895, Београд 
Централне силе у природи, 1906, Београд. 
Индустрија хладноће, 1909, Београд 
Нетачно познавање Васкрсења у православној цркви и реформа календара, 1908, Београд 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звездано небо независне Србије професора Ђорђа Станојевића је једна од првих 
књига из астрономије писана на српском језику. Књигу је издала Краљевско-српска 
државна штампарија 1882. у Београду. Дигитализован је примерак књиге који се 
налази у Универзитетској библиотеци у Београду, заведен под инвентарским бр. 
13006. Књига је по обиму мала али садржајна и представља прави бисер наше научне 
литературе деветнаестог века. Ђорђе Станојевић учио је школе у европским центрима 
и био је добар познавалац страних језика, тако да је књигу написао коришћењем онда 
доступне стране литературе. У предговору Станојевић као референце наводи две 
француске и једну немачку књигу. 
 

Књига је написана на 70 страница, састоји се од предговора, десет поглавља, једне 
звездане карте и има 22 слике. Књигу чине поглавља: Звезде уопште, Астрономска 
подела неба, Број, даљина и подела звезда по величини; звездане карте, Звездана јата 
и њихове звезде, Промена звезданог неба услед прецесије, нутације, аберације и 
рефракције, Право кретање звезда, Променљиве и нове звезде, Двогубе звезде, 
Звездане гомиле и маглине и Млечни пут.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мада по обиму није велика, по називима поглавља можемо закључити да је читалац 
оног времена могао да стекне солидан увид у астрономију. У књизи су астрономски 
појмови објашњени на једноставан и прегледан начин лепим језиком уз пратеће 
цртеже и илустрације, Станојевић је посебну пажњу посветио звезданом небу, 
описима сазвежђа, оријентацији на небу помоћу сазвежђа и коришћењу звездане 
карте.  
 
Посебно истичемо Станојевићеву једоставност и лакоћу писања при излагању често 
сложених астрономских појава. Ове појаве, мада сложене,  углавном описно 
представља без математичких израза уз коришћење веома лепих графичких приказа. 
С тога је ова књига пре свега опште образовна и намењена широј читалачкој 
публици. У том погледу Станојевић је постигао свој циљ, да што већем броју 
читалаца приближи основна знања из астрономије. Велико нам је задовољство што 
смо ову драгоцену књигу извукли из таме библиотечког магацина на светлост дана 
Виртуелне библиотеке и учинила је лако доступном будућим читаоцима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виртуелна библиотека Математичког факултета 
 
Имајући у виду методички начин писања астрономије у 
књизи Звездано небо независне Србије, њен садржај, 
јасноћу и лакоћу излагања препоручујем ову књигу и 
данашњим студентима и средњошколским професорима не 
само астрономије већ математике, физике, географије. 
Књига се у електронском облику налази у Виртуелној 
библиотеци Националног центра за дигитализацију 
 

http://elib.matf.bg.ac.yu:8080/virlib/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Kњига Из науке о светлости Ђорђа Станојевиа написана је на 
257 страница са Додатком на 22 странице, са 158 слика у тексту и 
Предговором. Књигу је издала Државна штампарија Краљевине 
Србије 1859 године у Београду. Дигитализован је примерак књиге 
оји се налази у Библиотеци САНУ. Књига има пет поглавља: Увод  
Из науке о светлости, Извор светлости, Простирање светлости, 
Брзина светлости и Одбијање светлости.  
 
У Предговору Станојевић пише да је књига Из науке о светлости 
настала на позив од Управе Српске Књижевне Задруге да за њена 
издања спреми једну књигу из предмета којим се бави. Даље, аутор 
пише да књига има за циљ: да научним истинама о светлости 
протумачи један део неразумљивих и чудноватих светлосних 
појава, с којима се или сами сретамо или нам о њима други 
причају. Колико сам у томе успео, остаје  читаоцима да  оцене.  































 
Књига Из науке о светлости Ђорђа Станојевића писана је јасним, 
једноставним језиком. Лако се чита и разуме. У њој нема 
једначина, образаца и формула, већ је пуна слика, скица  и 
илустрација за боље схватање светлосних појава и ефеката.  
 
Посебна пажња посвећена је  светлосним појавама које се јављају 
у природи а уносиле су страх у онда непросвећеном народу. Ове 
појаве Станојевић детаљно објашњава  и илуструје, објашњавајући 
сваку мистерију везану за њих.  У сваком поглављу  у наведеним 
примерима покушава да објасни и отклони предрасуде о 
светлосним појавама у природи с циљем да општег читаоца 
ослободи заблуда и празноверја.  
 
 



 
Књигу је написао користећи страну литературу, али и српког 
писца Атанасија Стојковића и његову Физику. Станојевић се 
захваљује страним писцима на позајмљеним сликама и Атанасију 
Стојковићу на позајмљеним примерима.  
 
Како је књига читка и питка, очигледно није намењена само 
студентима и ђацима већ широј публици. Зато је књига 
дигитализована, налази се у Виртуелној библиотеци  
Математичког факултета на адреси  http://elibrary.matf.bg.ac.rs и 
тиме  постала лако доступна.  
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Шетња по облацима Ђорђа Станојевића је прва књига из 
ваздухопловства написана на српском. Књигу је издала 
Краљевско-српска државна штампарија 1884. у Београду.  
 
Дигитализован је примерак књиге који се налази у Библиотеци 
Српске академије наука и уметности. Књига има 102 странице и 
подељена је на седам поглавља: Како се шета по облацима, 
Спрема за путовање, На путу, У облацима, Силазак и Неколико 
ваздушних путовања.  
 

 
 
 
 



 
У жељи да српски народ упозна са балонима и балонерством 
Станојевић је хтео да преведе књигу француског аутора Делана  
Шетња по облацима (Les promenades dans les inuaqes, par C. 
Delan).  
 
Али како би иста књига, пише Станојевић у предговору, написана 
за француску публику, просто преведена премашала спрему наше 
читалачке публике, ја сам је прерадио, распоредио сам предмете 
мало другачије и унео у њу мало више појединих епизода из 
ваздухопловства, у чему ми је била при руци књига  Les ballons, par 
F. Marion.  

 
 
 



 
У овој књизи је Станојевић детаљно описао први лет балоном са 
људском посадом, који су 21. новембра 1783. остварили млади 
физичар Пилатр де Розијер и Маркиз Дарланд. Већ је током 1784. 
у Европи летело педесет двоје балониста и путника авантуриста.  
 
У књизи су на једноставан и разумљив начин објашњени основни 
принципи аеростатичког потиска који омогућава лет ваздушне 
лопте, како Станојевић у књизи назива балоне. 

 
 
 
 
 
 



Књигом Шетња по облацима Станојевић је очигледно желео да 
српски народ упозна са најсавременијим технолошким 
достигнућима тадашње Европе. Желео је да балоне и балонерство 
приближи свом народу као велики део савременог научног 
напретка.  
 
Књига је писана питко и читко, без много стручних термина, јасно 
и разумљиво. У књизи недостају цртежи, скице и илустрације 
какве Станојевић има у својим другим књигама, например Из 
науке о светлост.  
 
Овом књигом, иако малом по обиму, Станојевић је започео 
стварање вадухопловне литературе код Срба крајем 19. века 

 





Књигу Нетачно празновање Васкрсења у православној цркви и 
реформа календара Ђорђе Станојевић написао је на самом 
почетку 20. века, пре него што је Милутин Миланковић ту 
реформу урадио 1923. Књигу је издала Штампарија Андре 
Петровића 1908. у Београду и представља прештампано издање 
Весника српске цркве.  
 
Ова књига мада по обиму мала, написана је на 83 странице, 
представља праву студију која детаљно указује на нетачности око 
одређивања датума празновања Ускрса у православној цркви и 
износи образложене разлоге за неопходну реформу календара. 
Дигитализован је примерак књиге који се налази у Библиотеци 
Српске академије наука и уметности.  

 
 



Књига се састоји од Увода и девет поглавља. Првих шест поглавља 
је посвећено одређивању датума празновања Ускрса са детаљним 
историјским прегледом, док се последња три поглавља односе на 
реформу календара која би требала да исправи грешке и 
неправилности око празновања Ускрса. 

 
У Уводу  пише: Може се рећи да припрема и празновање Ускрса 
почиње почетком великог поста, а нарочито осам дана пре 
Ускрса, Лазаревом Суботом, којим се чином опомињу хришћани 
на улазак Христов у Јерусалим, место Његова страдања, смрти и 
васкрсења. Даље Станојевић истиче значај Ускрса као највећег 
хришћанског празника и упоређује тај празник са Сунчевим 
системом : Ускрс са својим празницима и обредима стоји као 
сунце са својим планетским системом у коме све планете од њега 
– сунца – зависе, с њим се крећу и по њему се управљају. 



Станојевић у књизи пише да су се од друге половине 2. века 
хришћани поделили на две групе. Једни празнују Ускрс заједно са 
Јеврејима, чија Пасха пада 14 нисана по њиховом календару, њих 
назива четрнаестници и други, већи део хришћана, који Ускрс 
славе у прву недељу после овог датума, и назива их недељници. 
Потом наводи историјат даљих подела око датума празновања 
Ускрса. Недељнике који су се везивали за недељу после пуног 
месеца после равнодневице назива равнодневичарима.  
 
Поделе настају и даље. У 4. веку Римљани за почетак пролећа, 
равнодневицу, узимали су 18. март, док су Александријци, имајући 
у то време у Египту развијену астрономију, за почетак пролећа 
узимали 21. март.  

 
 



У Никеји 325. године одржан је васељенски сабор који је сазвао 
цар Константин и који се бавио једним од важних питања: 
датумом празновања Ускрса.  
 
Станојевић наводи да се понекад погрешно пише да је Никејски 
сабор исправио календар. Није! На  Сабору је донет предлог, пре 
би се рекло молба, да сви хришћани славе Ускрс истог дана и да 
Александријска црква, која је пролећну равнодневицу везивала за 
21. март, саопшти дан Ускрса. 

 
 
 
 
 
 



Станојевић у кнјизи на стр. 55 пише: ако би смо задржали у 
важности досадашње правило за празновање Ускрса, изведено из 
решења Никејског Сабора, ако би смо задржали у исти мах и 
садашњи погрешан Цезаров (Јулијански) календар, Ускрс би био 
правилно празнован по стварној равнодневици, али би се са 
равнодневицом заједно премештао кроз поједине месеце годишње, 
те би у довоњном низу година прошао кроз све датуме годишње. 
Посебно наглашава следећи пасус: 
 
Ако источна православна црква хоће, а она то мора хтети, да 
празновање ускрса држи у смислу црквених прописа, она мора 
усвојити други начин за уклањање погрешног празновања 
Ускрса, она мора поправити Цезаров календар.  

 
 



Јулијански календар 
 
Станојевић пише о увођењу Јулијанске (Цезарове) године која је 
основа Јулијанског календара. Да би уредио дотадашњи календар 
који је важио у Риму,  Јулије Цезар је из Египта доводи астронома 
Сосигена који врши реформу 46. године пре нове ере. Цезар је 
прво у последњу годину забуне додао 90 дана, и тако је та година 
доведена у сагласност са природом. По предлогу Сосигена уводи: 
 
А) Јулијанску годину од 365.25 дана  
Б) Да од сваке четири године, прве три  буду просте од по 365 
дана, а четврта (дељива са 4 без остатка) буде преступна и да има 
366 дана.   
 
Знамо да се и данас  део хришћена Православне цркве управљају 
по овом календару. 



Грегоријански календар  
 
Папа Гргур XIII придржавајући се договора Никејског сабора и 
правила које су поставили Александријци, да Ускрс треба 
празновати по стварној равнодневици, решио је да равнодневицу 
врати са 11. марта на 21. март, како је било у доба Никејског 
сабора. Извршио је реформу Јулијанског календара тако што је  
булом од 24 фебруара 1582. наредио  да 5. октобар те године буде 
15. октобар. На тај начин Папа Гргур је избацио 10 дана и тиме 
поправио грешке прошлости. За грешке будућности, да се не би 
јављале, Папа Гргур је прописао правило:  Од година којима се 
завршавају векови биће преступна само она чији је број 
векова дељив са 4 без остатка.  
Тако су године којима се завршавају векови постале преступне  
1600, 2000, 2400 итд.  



За Грегоријанску реформу календара Станојевић у књизи даље 
пише:  
 
Прву поправку, која се тиче прошлости, извршио је Гргур 
неправилно; другу, која се односи на будућност извршио је 
нетачно. Са тих разлога држим да не би било упутно усвојити 
тако поправљени Гргуров календар. 
 
У вези са првом поправком, Станојевић замера Гргуру што је као 
почетну тачку за датум пролећне равнодневице узео годину 
Никејског сабора, а није узео годину Христовог рођења, јер се по 
Христу називамо хришћанима а не по Никејском сабору. Што се 
тиче друге поправке замера што разлика природне и Гргурове 
године брзо нарасте на један дан. 
 



Станојевић предлаже следећу реформу Јулијанског календра:  
 

1) Године чији се бројеви не деле са 4 без остатка биће 
просте од по 365 дана (као и до сада). 

2) Године чији се бројеви деле са 4 без остатка, биће 
преступне од по 366 дана (као и до сада). 

3) Године чији се бројеви деле са 128 без остатка биће 
просте (ново правило)  

Прва таква година била би 1920, затим 2048, па 2176. итд. 
Станојевић наглашава једноставност овакве реформе.  
 
 



Миланковићева реформа  Јулијанског календара  
 
У Цариграду 1923. православне цркве на заједничком Сабору  
усвојиле су нову реформу Јулијанског календара коју је 
предложио Милутин Миланковић. Реформа се састоји у следећем: 
 

1) Избацити 13 дана да би се нови календар довео на исте 
датуме са Грегоријанским. 

2) Као преступне рачунати све године чији су бројеви дељиви 
са 4 без остатка, осим  оних којима се завршавају векови. 
Од њих ће бити преступне само оне код којих дељење прве 
две цифре са 9 даје остатак 2 или 6.  

Миланковићева  реформа није код нас спроведена. 




