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Доситеј Обрадовић, Јован Рајић и Захарија Орфелин су три најзнатнија 

књижевна радника српска у XVIII веку. Орфелин је своје врло разноструке 
способности развијао у неколико праваца и први започињао рад на неколико поља 
народне просвете. Живописац, бакрорезац, калиграф, картограф, писац 
богословских, школских и природњачких књига, историчар, виноградар, песник, 
састављач календaра, - он је за неких тридесет година испуњавао нашу оскудну 
књижевност, у доба када су се писци могли на прсте избројати и када су се 
књижевна дела тек с времена на време појављивала. Његова књижевна делатност 
била је таква да га је Вук Караџић у извесном погледу истицао пред Доситејем 
Обрадовићем и да је слависта Добровски писао да «нова српска књижевност 
почиње од Захарија Орфелина»1. 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, Београд, 1967, стр. 71 



 
Живот 

 
 Захарија Орфелин родио се 1726. године у Вуковару. Право презиме му је 
било Стефановић, мада за то, као и за друге податке из његовог живота нема 
сигурних доказа, али га је још у раној младости променио у Орфелин. Неки аутори 
су сматрали да је узео презиме према француској речи «orphelin», што значи 
сироче, други су мислили да је презиме саставио од имена грчких митолошких 
певача Орфеја и Лина (Orpheus + Linus), док су трећи тврдили, и највероватније су 
били у праву, да се назвао према француском медаљару из XVII века, Орфелину. 
Никола Радојчић је додао овој речи још једно значење: камен на врху круне. 
 
 Орфелин се није редовно школовао и после основног образовања које је 
стекао у родном месту, сам је наставио своје образовање, највише читањем.  
Записао је да му је читање књига била «једина академија и највећа наука». Својом 
вредноћом и упорним радом стекао је огромно знање из разних наука и језика.  
 

У младости је пуних седам година био учитељ у Новом Саду. Динко 
Давидов сматра да је боравак у Новом Саду имао пресудну улогу у његовом 
образовању и будућем књижевном и уметничком раду. Школа коју је Орфелин 
водио била је под истим кровом са угледном  «Латинско-словенском школом» 
просвећеног епископа Висариона Павловића, па је млади учитељ, жељан знања, 
нашавши се у друштву са образованим наставницима, какав је био Дионисије 
Новаковић, настојао да што више сазна из поетике, реторике, науке о вери, 
географије и аритметике. Тада је савладао и калиграфску и цртачку вештину, као и 
силабичку версификацију. О томе сведочи његов поздрав у стиху и цртежу бачком 
владики Мојсеју Путнику приликом његове инаугурације. 

 
Из Новог Сада Орфелин је 1757. прешао у Сремске Карловце где је био 

«архиепископско-митрополијски илирически канцелист», секретар или благајник, 
код српских црквених великодостојника. Поред обављања административних 
послова, поверавани су му и задаци у којима су долазиле до изражаја његове 
калиграфске и граверске склоности. Израђивао је митрополијске грамате, синђелије 
и повеље које по уметничкој вредности нису заостајале за онима са царског двора. 
У Карловцима је почео и да издаје бакрорезне књиге. Тихомир Остојић сматра да је 
Орфелин «најлепше своје дане проживео у Карловцима» где је «у заклону 
митрополитског двора, уз сигурне приходе могао безбрижно живети и радити. 
Отишавши из двора, он је изгубио чврсту подлогу испод ногу, навезао се на 
узбуркане таласе живота. Покушавао је и с новим службама, живео је као слободан 
књижевник и уметник, бацио се у један мах и на економију, на виноградарство. Од 
књижевности и уметности се и данас, после стопедесет година, тешко живи у нас. 
И Орфелин је окушао сву горчину књижевног и уметничког хлеба. А што у 
службама није могао да се одржи, криве су прилике, његова несталност а најзад и 
болест. Све се тако стекло да је Орфелин у борби живота све више посртао и 
клецао, док није трагично свршио.»2. 
                                                 
2 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин живот и рад му, Београд, 1923, стр. 59 



 
После Карловаца, службује у Темишвару, Новом Саду, Пакрацу. Орфелин је 

без сигурних средстава за живот, и цео век проводи у лутању од места до места. 
Био је и домаћи учитељ, налазио је уточиште и у фрушкогорским манастирима, 
одлазио је у Венецију (Млетке), где је штампао своја дела и где је побољшао и 
изузетно усавршио сликарство и бакрорез. На неким својим радовима потписивао 
се као члан бечких академија уметности. Од књижевног рада није могао да живи, а 
у последњим годинама живота био је у беди, живећи готово од милостиње. Сасвим 
оронуо и оболео, нашао је уточиште на добру бачког владике крај Новог Сада и ту 
је, убог и напуштен, преминуо 19. јануара 1785. године. 

 
 
 
 
 

Дело 

 постављење Мојсеја Путника 
привјетствије, Орфелин показује 

 и портрета, дело садржи 

 прибора за своју бакрорезну 
објављује књижице – наредбу 

Христовој – Краткое о 
поклонениј и времени того 

 омологиа и кратку науку о 
 учителское наставленије. 

листове: Распеће Христово, 
Богородица бођанска, Света Тројица с арханђелом Михаилом. 

 
 
 Поред граверских 
радова, припремио је и 
отиснуо 1759. године 35 
бакарних плоча своје прве 
калиграфије – Новаја и 
основателнаја славено-
сербскаја калиграфија, 
уџбеника лепог писања, 
књиге која је богатством 
цртежа, орнамената и 
лепотом слова изазвала 
дивљење у Бечу. 
 

 
 У првом књижевном раду, песми у којој слави
за бачког епископа 1757. године, Маловажноје 
своју свестраност, јер поред стихова, цртежа, иницијала
чак и ноте за музику коју је он написао. 
 
 По повратку из Беча, где је набавио нешто од
типографију, Орфелин исте и следећих година 
синодску од 1757 о клањању телу и крви 
Богоподобајуштем телу и крови Христовој 
наставленије, кратак катихизис под насловом Ортодокс
седам тајни – Краткое да простое о седмих таинствах
 
 Отискује и прве самосталне графичке 



 
 
 
 
 У штампарији венецијанског Грка Димитрија Теодосија објављује књижицу 
са песмом на рускословенском језику Гороестни плач славнија иногда Сербији, 
прво штампано песничко дело у српској књижевности. Ова политичка и патриотска 
песма је објављена и у верзији на српском народном језику, под насловом Плач 
Сербији. По мишљењу Јована Скерлића, «ова песма је прва штампана књига у којој 
има антиаустријске тенденције и у којој је изражена тежња српскога народа за 
пуном националном слободом».3 
 
 У Темишвару 1763. завршава рукописни катихизис Апостолскоје млеко који 
је написао за свога сина Петра. У Венецији поново објављује Краткое да простое 
о седмих таинствах учителское наставленије и Оду на воспоминаније втораго 
Христова пришествија. 
 
 Године 1764. издаје у Венецији песму Сетованије наученаго младаго човека 
и први пут оставља податак о ауторству свог песничког дела. Такође су му 
штампане две књижице – Христољубивих душ стихословија и Истинаја о Бозе 
радост. Издаје проповеди Гедеона Криновског Проповед или слово о осужденији и 
Слово о грешном человеку у преводу Јована Рајића. Објављује песму Мелодија к 
пролећу. 
 
 Своје познавање народне поезије показао је у делу из 1765. Песн 
историческа у коме је донео скоро све песме из косовског циклуса. Објављује, у 
две варијанте, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербскаго 
народа Павла Јулинца. Прештампава Правила молебнаја свјатих сербских 
просветителеј (Србљак) и додаје књизи бакрорезни фронтиспис с приказом 
српских светитеља. Започиње писање Житија Петра Великог. 
 
 Издаје несачуване Календаре за 1766. и 1767. Приређује и објављује 
Латински буквар. 
 
 Објављује у Венецији велики буквар Первоје ученије, прву српску књигу 
штампану и грађанском ћирилицом, а такође и Первије начатки латинскаго јазика. 
  
 Орфелин је поново у нечему први. Његово дело Славено-сербски магазин, 
објављено у Венецији 1768, представља, како је Вук Караџић оценио, важан датум 
у историји књижевности – то је први српски и јужнословенски часопис. Часопис је 
доносио песме, приповетке, поуке и књижевну критику. Увео је и нове жанрове у 
српску књижевност –источњачке приче, сонете и епиграме.  
 
 У септембру 1770. године цензори одобравају штампање Житија Петра 
Великог, тако да Орфелин приступа гравирању и отискивању 65 бакрорезних 
                                                 
3 Јован Скерлић, нав.дело, стр. 73-74 



илустрација, портрета, географских карата, медаља, ордена, планова. Штампање је 
завршено 1772. године.  
 
 Нови бакрорезни уџбеник калиграфије Новејшија славенскија прописи 
израђује и отискује 1776. године. 
 
 Издаје 1778. године Славенскују и валахијскују калиграфију на 17 листова у 
3.000 примерака. Ова књига је дељена бесплатно сиромашним ученицима. 
 
 Иако је већ озбиљно болестан од туберкулозе, објављује 1783. године књиге 
Искусни подрумар и Вечни календар. За Календар израђује десет бакрореза. На 
крају књиге штампа молитву, своје последње песничко дело. Отискује и свој 
последњи бакрорез, Христос пред Богом оцем моли за спас грешника. 
 

У Бечу 1784. излази катихизис Православноје ученије Платона Левшина који 
је Орфелин приредио за штампу. 

 
  

Орфелинови радови 
 
 
MOGILA, Petr, 1597–1647 
   ОрÏодо≈ос' омологíÅ Сирħчъ Православное исповħданїе 
КаƒолíческїÅ и Ап(осто)л|с|кїÅ Ц(е)ркве восточныÅ. Три 
б(о)гословныÅ добродħтели, вħра, надежда, любовь. 
ПерваÅ часть ∑ вħрħ, раздħлÅющи въ ВI члены вħры, 
сíесть С(вę)штеннаг∑ С√мвола. ВтораÅ часть ∑ надежди, 
в' г(о)|с|(по)дскїи гласъ, и ƒ Бл(а)женствь С(вę)щеннаг∑ 
Е√(анге)лїа. ТретїÅ часть ∑ любви, въ I заповħди, и въ 
прочаÅ нÁжднаÅ С(вÅ)щеннаг∑ писанїÅ ветхаг∑ и новаг∑ 
к' памÅтномÁ изъ ученїю С(вÅ)щенник∑мъ, Дїакон∑мъ, 
Íеромонах∑мъ, Монах∑мъ, и всемÁ причтÁ Ц(е)рковномÁ, 
а при сих' ÁчащеисÅ юности, и всħмъ хр(и)|с|тїан∑мъ, 
Православнымъ Архїеп(ис)к(о)помъ и Митрополїтомъ 
Славеносербскимъ, и Обоихъ Цесаро-Кралевскихъ 
Величествъ Тайнымъ Совħтникомъ, ихъ Екселленцїею, Г(о)|с|(по)диномъ, 
Г(осподиномъ) Па√ломъ Ненадовиче|м|(ъ) устроисÅ 1754. - [1. изд.]. - [Въ 
Карловцħ Сремскомъ] : На т√пъ же подалъ Захарїа Орфелíнъ, Архїеп(и)|с|копо 
Митрополíтскїй Íлл: Канцеллистъ, 1758. - 24 стр. : илустр. ; 16 cm 
 
Новаковић 9; Михаиловић 35; Давидов 90; Брковић 2. - Аутор дат према 
Кириловићу. - Место издања, односно штампања дато према Михаиловићу. - 
Потпис Димитрија Руварца. 
 
Р 1613/1 
 



NENADOVIĆ, Pavle, karlovački mitropolit, 1699–1758  
   Краткое ∑ Б(о)гоподобаюштемъ тÁлÁ и крови Хр(и)|с|товой поклоненїй и 
Времени того наставленiе, Въ С(вÅ)тħйшемъ Архї-Еп(и)|с|копо-Митрополїтскомъ 
въ Карловцħ 1757. года торжествованномъ С√нодħ соувħщаннное, и † Имени ихъ 
Превосходителства православнымъ хр(и)|с|тїаномъ изданно а Воежебы кійждо сіе 
дÁшеполезное Наставленїе ради частаго прочитанїÅ и памÅтнаго изъ ученїÅ при 
рÁкахъ имÁлъ, въ единÁ се рÁчнÁю книжицу поставилъ, и Бл(а)гословенїе|м|(ъ) Ихъ 
Превосходителства На типъ подалъ Захарїа Орфелінъ архїеп(и)|с|к(о)по-
Митрополітскїй Іллир. Канцеллїстъ / [Па√елъ Ненадовичъ]. - [Сремски Карловци] : 
На типъ подалъ Захарїа Орфелінъ, [1758]. - 15 стр. : илустр. ; 17 cm 
 
Новаковић 8; Кириловић 34; Михаиловић 34; Давидов 89; Панковић 75. - Аутор 
потписан на крају текста. 
 
Р 1613/2 
 

 



    КРАТКОЕ да простое ∑ седмыхъ тайнствахъ 
Оучителское наставленїе : ради всħхъ обоег∑ полÁ и 
возраста православныхъ хр(и)|с|тїанъ, наипаче же длÅ 
Пресв√тер∑въ, Дїакон∑въ, и къ С(вÅ)щенствÁ 
готовÅщыхсÅ лицъ, и въ Школахъ оучащыхсÅ дħтей 
по вопросамъ и †твħтамъ, Оустроенное. Первħе на 
т√пъ подалъ Захарїа Орфелінъ. - [2. изд.]. - [Въ 
Венецїи] : в' новой Типографїй Грекоправославной 
[Димитрїа Теодосїа], 1763. - Стр. а-кд [тј. 1-24] ; 16 cm 
 
Новаковић 17; Кириловић 43; Михаиловић 49; 
Панковић 90; Брковић 157. - Сачињено према делу 
Инокентија Гизеља "Миръ съ Б(о)гомъ ч(е)ловħку", 
Кијев 1699 (в. Мирјана Бошков, "Захарија Орфелин и 

књижевност руског просветитељства", Зборник за славистику, 1974, бр. 7, стр. 46-
47). - Место издања, односно штампања и штампарије дати према Михаиловићу. – 
Два заглавна украса, кустода. 
 
Р 1458 
 
 
 
    Е◊АНГЕЛЇА чт∑маÅ Во с(вÅ)тый и великїй 
четвертокъ: на ЛїтÁргіи, на оумовенїи, и по оумовенїи 

)тый великїй пÅтокъ на оутрени ВIногъ, и во с(вÅ  
 Г(о)|с|(по)да Б(о)га и сп(а)са нашег∑ 
, и на вечерни въ тойже с(вÅ)тый 
Ради православныхъ Славено-Сербскаг∑ 
пола и ВсÅкаг∑ возраста Хрїстїанъ, ко 

, и размышленїю толь превеликыхъ 
Å нашег∑ на т√пъ изданнаÅ от З. О. 

изд.]. - [Въ Венеции] : Находится в' 
Грекоправославной код' Димитрїа ΘеодосїÅ, 

-мз [тј. 1-47] ; 16 cm 

 
Михаиловић 57; КНБС 945; Панковић 93; Брковић 89. - 
"Печатано в' Московской Т√пографїи, 1759. года"--> посл. стр. - 
Пуно име приређивача је Захарија Орфелин. - Место издања, 
односно штампања и година издања дати према Михаиловићу. - 
Фолијација ћирилска црквеним словима, кватерниони 
сигнирани ћирилским црквеним словима, са 15 иницијала, 14 
заглавних и 4 завршна украса, вињета на л. 2, кустода. 
 
Р 223 
Р 223a 

с(вÅ)тыхя страстей
Іи(су)са Хр(и)|с|та
великїй пÅтокъ : 
народа Обоег∑ 
всегдашнемÁ чтенїю
БлагодħÅнїй Спасител
лěта 1764. - [1. 
Т√пографїи 
[1764]. - Листови а



 
ORFELIN, Zaharija, 1726-1785 
    Мелодїа къ пролећью кою за 1765. лħто сочинивши 
при желаню многолħтства всħмъ представлÅетъ З. О. въ 
новомъ Садħ. - [Въ Венецїи : кодъ Димитрїа Теодосїа, 
1764-1765]. - 11 стр. ; 15 cm 
 
Новаковић 31; Кириловић 53; Михаиловић 65; Панковић 
103; Брковић 284. - Аутор и место издања, односно 
штампања, штампар и година издања дати према 
Михаиловићу. 
 
Р 1499 
 
 
 
 

ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
   П снь історіческа  Како су сербли съ тÁрци на 

, на коемъ Полю Сербска 
многима Сынми Сербскими 

Сербске конечн∑ лишившисе 
Венецїи : кодъ Димитрїа 

. ; 11 cm 

 38; Михаиловић 72; 
 105; Брковић 293-294. - 
односно штампања, штампар 

 Михаиловићу. - Насл. 

Р 1501 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
   Латинскїй букварь : содержащїй начало ученія и 
единъ краткїй словникъ Латинскаго языка съ 
Преводомъ Славено-Сербскимъ ради Сербскихъ дħтей 
и всħхъ, которые Латинскому язику учитися желаютъ, 
изданъ. - [Въ Венецїи : кодъ Димитрїя Теодосия], 1766. - 
47 стр. ; 17 cm 
Новаковић 35; Кириловић 54; Михаиловић 76; КНБС 
1866; Панковић 109; Брковић 282-283. - Аутор и место 
издања, односно штампања и штампар дати према 
Михаиловићу. - Један заглавни и два завршна украса, 
вињете, кустода. 
 
Р 1536 

ħ Å
Косовомъ Полю побилисе
Майка КнÅза Лазара съ 
изгÁбивши, и державе 
горке сÁзе пролива. - [Въ 
Теодосїа, 1765]. - 16 стр
 
Новаковић 15; Кириловић
КНБС 1871; Панковић
Аутор и место издања, 
и година издања дати према
над текстом. 
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ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
Первое оученїе ХотÅштымъ учитисÅ книгъ писмены Славенскими называемое
кварь : съ многими полезными и потребными НаставленїÅми по которыма

возможно въ краткомъ времени Отрока, не токмо ЦерковныÅ, но и Гражданскї
Славенскаго Åзыка Писанїя совершенно читати ОбÁчити; къ прÅмом
о)гопознанїю и Б(о)гопочитанїю наставити; и къ понÅтїю разныхъ 

Гражданскомъ житїи нÁждныхъ вештей привести : Нынħ первħе 
потребленїÅ Сербскаг∑ Юношества изданъ. - [1. изд.]. - [Въ Венецїи : 

Димитрїа Теодосїа, 1767]. - 96 стр. : илустр. ; 18 cm 

Новаковић 64; Михаиловић 82; КНБС 1868; Панковић 115. - Аутор и место издања
односно штампања, штампар и година издања дати према Михаиловићу
Пагинација арапска, кватерниони са ћирилском сигнатуром; један иницијал
једанзавршни украс, вињете; насл. стр. има украсни оквир, а стр. на којима је текс
једнолинијски оквир; у насл. и у тексту употребљен киновар; кустода. 
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ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
     Первые начатки латинскаго языка  
Целларїя Меньшїй Лексиконъ, Съ  
и употребленїе Сербской юности  . 
- Въ Млеткахъ : [кодъ Димитрїя 
 
 Новаковић 38; Кириловић 57; Ми вић 
290-292. - Аутор и штампар дати  
дуернион, затим кватерниони. - , 
вињета, кустода. - Потпис Димитрија
 
Р 1510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         СЛАВЕНО-сербскій 
магазинъ то есть Собраніе 
разныхъ сочиненїй и преводовъ 
: къ пользě и увеселенїю 
служащихъ. - Год. 1, бр. 1 (1768). - 
Въ Венеціи : Въ Типографїи 
Славено-Греческой благочестивой 
Димитрїя Θеодосїева, 1768. - 96 
стр. ; 20 cm 
 
Новаковић 41; Кириловић 59; 
Михаиловић 86; КНБС 2459; 
Панковић 118; Брковић 520-521. - 
Према Михаиловићу уредник и 
издавач је Захарија Орфелин. 
 
РП I 55 
 
 
 
 
 
 

 то есть: М. Іоанна Ренїя Донатъ, и Хрїстофора
Лангїевыми Школными Разговорами  / въ пользу
на Славено-Сербскїй языкь преведены и изданы

Теодосїя], 1767. - [8], 448 стр. : илустр. ; 18 cm 

хаиловић 81; КНБС 1870; Панковић 114; Брко
према Михаиловићу. - Пагинација арапска, прво
Са 29 заглавних украса и 7 завршних украса

 Руварца. 



 
ORFELIN, Z
   
императора
всероссійск

aharija, 1726–1785  
Житіе и славныя дħла государя 

 Петра Великаго самодержца 
аго : съ предположенїемъ 

краткой Географической и политической 
Исторїи о Россійскомъ Царствħ : Нынħ 
первħе на Славенскомъ языкħ списана и 
издана. Часть 1-2. - Въ Венеціи : Въ 
Типографїи Димитрїя Θеодозїя, 1772. - 2 књ. 
([19], 400 стр. ; [2], 364 стр.) : илустр. ; 30 cm 
 
Новаковић 46; Кириловић 63; Михаиловић 
105; КНБС 1862; Панковић 124; Брковић 
272. - "Con licenza de' superiori"--> насл. стр. 
- Аутор дат према Михаиловићу. - Хрпт. ств. 
насл.: Житіе императора Петра Великаго. - 

Карактеристике 2. изд. првог 
дела: 1) оквир на насл. стр. је 
ланчаст; 2) линија изнад 
импресума је изломљена и 
има два троугла; 3) нема 
предговора; 4) на стр. 161 
кустода је "пред-", на стр. 
162 је "что", на стр. 163 је 
"Іоаннъ", на стр. 164 је 
"были", на стр. 165 је "ты"; 5) 
говор на стр. 166-169 на 
латинском; 6) на стр. 175 
кустода је "тчимъ". - 
Карактеристике 1. изд. 
другог дела: 1) оквир на 
насл. стр. са цветићима; 2) 
украсна линија изнад 
импресума је равна обмотана 
другом линијом. - Примерак 
првог дела је 2. изд., а 
примерак другог дела 1. изд. 
- Потпис Димитрија Руварца.  
 
Р 1641 
 
 



 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
    Славенская и валахійская калліграфіа или Наставленіе къ правилному писанію : 
во употребленїе учащыяся въ малыхъ школахъ Славено-Сербскїя и Валахїйскїя 
Юности / сочинилъ, написалъ и рħзалъ Захаріа Орфелінъ, Цесаро-Кралевскихъ 
Вїенскихъ Академей Художествъ Членъ. - Въ Карловцħ Сремскомъ : [б. и.], 1778. - 

у 
штампано у типографији Захарије . 
стр. има барокни декоративни  
Димитрија Руварца. 
 
Р 1090 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 листова : илустр. ; 24 cm 
 
Кириловић 83; Михаиловић 149; КНБС 1872; Давидов 95. - Према Давидов

 Орфелина. - Текст на срп. и рум. језику. - Насл
 оквир, остале стране дволинијски оквир. - Потпис



ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
     Вħчный то єсть † начала да конца міра трающїй Календарь, содержащїй въ себħ 
СвÅятцесловъ и краткаÅ, по восточныÅ Ц(е)ркве исчисленїю, ∑ крÁгахъ годовыхъ, 
и прочихъ принадлежащыхъ вещей изÅснєнїÅ, къ томÁ физіческаÅ ∑ тħлахъ міра, 
и о водÅныхъ и воздÁшныхъ приключенїÅхъ разсÁжденїÅ; съ прибавленїемъ 
с(вÅ)щенныÅ и свěтскїÅ Хронологїи нынħ первħе на славенскомъ óзыкħ въ ползÁ 
славеносербскихъ народ∑въ : съ фїгÁрами / написанъ Захарїемъ Орфеліномъ Цес. 
Крал. ВїенскїÅ Академїи хÁдожествъ членомъ. - [1. изд., 2. варијанта]. - Въ 
Царствющемъ Градħ Вїеннħ : При Іосифě бл(а)городномъ † Курцбекъ, 
Іллиріческомъ Восточномъ Дворномъ Т√пографħ, 1783. - [2], 366 стр., [9] листова с 
таблама ; 21 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новаковић 76; Кириловић 90; Михаиловић 169; КНБС 1859; Давидов 98; Панковић 
140; Брковић 259. - Карактеристике 2. варијанте 1. изд.: 1) насл. стр. има украсни 
оквир; 2) на насл. стр. испод имена аутора је украс од две цртице; 3) на насл. стр. у 
6. и 7. реду не стоји "обаче достаточнаÅ", а у 11. и 12. реду изостављено је 
"достопамÅтныхъ лицъ и приключенїй и проч."; 4) реч "членомъ" налази се у 16. 
реду на насл. стр.; 5) заглавна вињета на стр. 3 има украсни оквир; 6) испод наслова 
"Предсловїе" на стр. 3 је равна линија; 7) на стр. 3 слово "И" дато је као иницијал; 
8) у 4. реду на стр. 3 изостављено је "понеже онъ уже всħмъ намъ умерлъ на вħки" 
тако да та страница има 11 редова текста; 9) у 7. реду на стр. 3 (требало би да је 8. 
ред) недостаје реч "бывшаÅ"; 10) у 8. реду на стр. 3 (требало би да је 9. ред) пише 
"помишлÅетъ"; 11) у 9. реду на стр. 3 (требало би да је 10. ред) стоји "въ ништетħ 
его"; 12) у 10. реду на стр. 3 (требало би да је 11. ред) одштампано је "онъ по 
самой". 
 
Р 1519 



ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
   Вħчный то єсть † начала да конца міра 
трающїй Календарь, содержащїй въ себħ 
СвÅятцесловъ и краткаÅ, по восточныÅ Ц(е)ркве 
исчисленїю, ∑ крÁгахъ годовыхъ, и прочихъ 
принадлежащыхъ вещей изÅснєнїÅ, къ томÁ 
физіческаÅ ∑ тħлахъ міра, и о водÅныхъ и 
воздÁшныхъ приключенїÅхъ разсÁжденїÅ; съ 
прибавленїемъ с(вÅ)щенныÅ и свěтскїÅ 
Хронологїи нынħ первħе на славенскомъ óзыкħ 
въ ползÁ славеносербскихъ народ∑въ : съ 
фїгÁрами / написанъ Захарїемъ Орфеліномъ Цес. 
Крал. ВїенскїÅ Академїи хÁдожествъ членомъ. - 
[2. изд.]. - Въ Царствющемъ Градħ Вїеннħ : При 
Іосифě бл(а)городномъ † Курцбекъ, 
Іллиріческомъ Восточномъ Дворномъ 
Т√пографħ, 1789. - 366 стр., [9] листова с таблама 
; 21 cm 
 
Новаковић 101; Кириловић 110; Михаиловић 223; КНБС 1860; Панковић 168; 
Брковић 264-266. - Хрпт. ств. насл: Vecsni Kalendar. - Пагинација арапска, на 
листовима фолијација римска, кватерниони са латинском сигнатуром а од другог 
листа и арапским бројем, један иницијал, украси, вињете, 19 фигура на 9 посебних 
листова на крају, насл. стр. са оквиром од графичких украса, кустода. 
 
Р 635 
 

ORFELIN, Zaharija, 1726–1785  
    ИскÁсный подрÁмарь : вħрн∑ наставлÅющїй, 
как∑ ПодрÁмъ, БÁрадъ, и новаÅ и стараÅ вїна 
содержавати, различнаÅ хÁдожественнаÅ дħлати, 
поквареннаÅ поправлÅти; различнаÅ † травъ, 
коренїи и плод∑въ къ здравїю слÁжаштаÅ вїна, и 
дрÁгаÅ деликатнаÅ воденаÅ питїÅ, и мажÁне ради 
прохлаждающихъ питїÅхъ, и притомъ различне 
хÁдожественне ракїе, Шербете и оцетъ правити / 
Н(ы)нħ первħе на сербскомъ языкÁ списанъ 

Захарїемъ Орфелíном Цес. Крал. ВїенскїÅ Академїи хÁдожествъ членомъ. - Въ 
Царствющемъ Градħ Вїеннħ : При Іосифħ бл(а)городномъ † Курцбекъ, 
Іллиріческомъ Восточномъ Дворномъ Т√пографħ, 1783. - 494 стр. ; 20 cm 
 
Новаковић 77; Кириловић 91; Михаиловић 170; КНБС 1864; Панковић 141; 
Брковић 279. - Регистар. 
 
Р 261 



 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
     Мелодіа или Стіхословіе къ веселомъ пролећу 
/ Блаженопочившымъ Захарїемъ Орфелиномъ у 
Слогослычіе сложена ; а сада пакъ съ 
придаткомъ нħколико новы Стїхова умножена и 
при искренномъ желанїю многолħтства обоегъ 
пола Сербской дечицы на невинну забаву и 
утħху представлена и посвященна Міхаилемъ 
Владиславлевымъ, нħжнїя Юности 
Наставникомъ и Учителемъ. - Въ Будимħ : 
Писмены Крал. Всеучилища Пештанскаго, 1818. 
- 14 стр. ; 20 cm 
 
Новаковић 525; Кириловић 438. 
 
Р 46 
 
 
 
 

 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
      Тренодїа въ мїръ человħка вшедшаго а † всħхъ, и Свойственныхъ презрħннаго 
/ [Захарија Орфелин]. - Фототипско изд. - Нови Сад : Матица српска, 1950 (Нови 
Сад : Градска штампарија). - 8 стр. ; 13 cm 
 
Податак о аутору преузет из колофона. - Ств. насл. у колофону: Тренодија в мир 
человјека вшедшаго а от всијех и својствених презренаго. - Фототипско изд. из 
1762. године. 
 
Р 395 
I 46021 
 
 
 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
    Сħтованїе наÁченнаго младаго человħка / изъ РÁсскогъ на Сербскый Åзыкъ 
преведено от З. О. въ Новомъ Садħ. - Фототипско изд. - Нови Сад : Матица српска, 
1950 (Нови Сад : Градска штампарија). - 8 стр. ; 12 cm 
 
Ств. насл. у колофону: Сјетованије наученаго младаго человјека. - Тираж 200. - 
Фототипско изд. из 1764. године. 
 
Р 1003  
I 46020 



ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
      Плачъ Сербїи ЕÅже Сыни в' Различн
† С. С. С. - Фототипско изд. - Нови Сад
штампарија). - 7 стр. ; 17 cm 
 
Ств. насл. у колофону: Плач Сербији
године. 
 
Р 1019 
 
 
 
 
ORFELIN, Zaharija, 1726–1785 
    Славенская и валахійская калліграфіа 
во употребленїе учащыяся въ малыхъ 
Юности / сочинилъ, написалъ и рħзалъ
Вїенскихъ Академей Художествъ Членъ
: Ефект). - [18] листова : факс. ; 24 x 40 c
баштине ; књ. 2) 
 
Тираж 999 нумерисаних примерака
- - [Додатак]. - [4] стр. 
 
 Р 3361 
 
 
 
 
ORFELIN,Zaharija,1726–1785 
    Искусни подрумар / Захарија 
Орфелин. - [(Фототипско изд.)]. - 
Београд : Народна библиотека Србије ; 
Горњи Милановац : Дечје новине, 1986 
(Београд : "Радиша Тимотић"). - 256, 
XLII стр. ; 21 cm. - (Библиотека Жива 
прошлост) 
Тираж 2000. - Орфелинов Искусни 
подрумар / Лазар Чурчић: стр. III-
XXVII. - О овом издању / Л. Ч.: стр. 
XXIX-XXX. - Коментари / Л. Ч.: XXXI-
XLII. - Фототип. изд.: Панчево: 
Књижара Браће Јовановића, 1885. 
 
I 31794 
 

iÅ ГосÁдарства разсħÅлисÅ / ОбÅвленный 
 : Матица српска, 1950 (Нови Сад : Градска 

. - Тираж 200. - Фототипско изд. из 1761. 

или Наставленіе къ правилному писанію : 
школахъ Славено-Сербскїя и Валахїйскїя 

 Захаріа Орфелінъ, Цесаро-Кралевскихъ 
. - Београд : Југославија ЕКО, 1990 (Беочин 

m. - (Библиотека Споменици културне 

. - Факсимилно изд. из 1778. године. 



 
Књиге о Орфелину 

 
 
 
 
HORÁNYI, Elek, 1736-1809 
    Memoria Hungarorum et provincialium 
scriptis editis notorum. Ps. 2 / quam 
excitat Alexius Horányi. - Viennae : 
Impensis Antonii Loewii, bibliopolae 
posoniensis, 1776. - [11], 719 str. ; 21 cm 
 
ПБ2 874/2 
 
 
 
 

 
 
TAUBE, FriedrichWilhelm von, 1728-1778 
    Historische und geographische Beschreibung des 
Königreiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien 
: sowol nach ihrer natürlichen Beschaffenheit, als auch 
nach ihrer itzigen Verfassung und neuen Einrichtung in 
kirchlichen, bürgerlichen und militarischen Dingen. 
Buch 2 : mit untermischten Nachrichten von den 
angränzenden Ländern und von den Illyriern, welche 
sich in denselben stark ausgebreitet haben / aus eigener 
Beobachtung und im Lande selbst gemachten 
Wahrnehmungen entworfen von Friedrich Wilhelm von 
Taube ... - Leipzig : [s. n.], 1777. - 104 str. ; 20 cm 
 
Štampano goticom. 
Привезано уз: Historische und geographische 
Beschreibung des Königreiches Slavonien und des 
Herzogthumes Syrmien : sowol nach ihrer natürlichen 
Beschaffenheit, als auch nach ihrer itzigen Verfassung 

hlichen, bürgerlichen und militarischen Dingen. Buch 1 : 
mit untermischten Nachrichten von den angränzenden Ländern und von den Illyriern, 
welche sich in denselben stark ausgebreitet haben / aus eigener Beobachtung und im 
Lande selbst gemachten Wahrnehmungen entworfen von Friedrich Wilhelm von Taube ... 
- Leipzig : [s. n.], 1777  
 
Р1416/1-3 
 

und neuen Einrichtung in kirc



OBRADOVIĆ, Dositej, 1742-1811 
    Етика или Философія наравоучителна / по сvстеми г. профессора Соави 
Досиөеемъ Обрадовичемъ издата. - У Венеции : у Грекославенской тvпографіи г. 
Пано Өеодосія, 1803. - 160 стр. ; 17 cm 
 
Р 197 
 
 
 
BOJIĆ, Lazar 
   ПамятникЪ мужемЪ у славено-сербскомЪ книжеству славнымЪ. ЧастЬ 1 / вЪ 
Жертву признателности и благодаренїя ЛазаремЪ БоичемЪ ... водруженЪ. - [Беч : 
б. и.], 1815. - [32], 113, [3] стр., [2] листа с таблама ; 19 cm 
 
Р 118 
 
 
 
ČAPLOVIČ, Ján, 1780-1847 
    Slavonien und zum Theil Croatien : ein Beitrag zur Völker - und Länderkunde : theils 
aus eigener Ansicht und Erfahrung (1809-1812), theils aus späteren zuverlässigen 
Mittheilungen der Insassen. Theil 1-2 / von Johann v. Csaplovics. - Pesth : Hartleben's 
Verlag,1819.-2knj.(237str.;390str.);18cm 
Oba dela povezana zajedno.  
 
Р1 423 
 
 
 
OBRADOVIĆ, Dositej, 1742-1811 
    [Дěла Досіөеа Обрадовића]. ЧастЬ 7, МезимацЪ : ЧастЬ друга Собранія разныхЪ 
нравоучителныхЪ вещей вЪ ползу и увеселеніє. - На ново препечатана и издана 
ГлигоріємЪ ВозаровићемЪ. - У Бěограду : у Княжеско-србской типографіи, 1836. - 
167, [8] стр. ; 22 cm. 
 
Р 1097/7 
 
 
 
KUKULJEVIĆ - Sakcinski, Ivan 
    Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Sv. 4 / od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. - U 
Zagrebu : Tiskom Narodne tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1860. - Str. 273-352, [1] list s 
tablom ; 26 cm. 
 
P 3183/4 
 



 
 
 
ŠAFAŘÍK, Pavel Josef, 1795-1861 
    Geschichte der slawischen Sprache und Literatur : nach allen Mundarten / von Paul 
Joseph Schaffarik. - Ofen : Kön. Ung. Universität, 1826. - XII, 524 str. ; 22 cm 
 
Р1 427 
 
 
 
 
ŠAFAŘÍK, Pavel Josef, 1795-1861 
    Paul Jos. Šafařík's Geschichte der serbischen Literatur / aus dessen handschriftlichem 
Nachlasse herausgegeben von Josef Jireček. - Prag : F. Tempsky, 1865. - XIV, 480 str. ; 
23cm 
Str. V-XII: Vorwort / J. J. - Registar. 
 
Р1 50 
 
 
 
 
KANITZ, Felix 
    Serbien : Historisch-etnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868 : mit 40 
lllustrationen im Texte, 20 Tafeln und einer Karte / von F. Kanitz. - Leipzig : 
Verlagsbuchhandlung von Hermann Fries, 1868. - XXIV, 744 str., 20 slika, 1 karta : 
ilustr. ; 26 cm 
 
Р1 898 
 
 
 
 
PAVLOVIĆ, Stevan 
    Естетика или Наука о лепоти : за школу и народ / написао Стеван Павловић. - У 
Новом Саду : Матица српска, 1895 (у Новом Саду : Браће М. Поповића). - VI, 203, 
XXVIIстр.;19cm: илустр. 
 
Библиографија: стр. I-III. - Регистар. 
 
C 341 
 
 
 
 



NIKOLIĆ, Lazar 
    Српски сликари : прилог културној повестници српског народа / написали Лазар 
Николић и Владимир Николић. - Земун : Штампарија Јове Карамат, 1895 ([б. м. : б. 
и.]).-IV,192стр.:сликаЛ.Николића;18cm. 
Предговор / Владимир Николић: стр. I-IV. - Фотограф. изд. 
 
У 24 
 
 
 
 
ФАКСИМИЛЕ од рукописа знаменити Срба : из збирке Ђорђа Рајковића. [Св. 
1]. - Нови Сад : Матица српска, 1973. - IV, 10, [34] стр. : факс. ; 30 cm. - 
(Фототипска издања / Антикваријат Матице српске; књ.2) 
Ств. насл. у колофону: Факсимиле од рукописа знаменитих Срба. - Тираж 200. - 
Стр. I-IV: Предговор / Ђ. Р. - Уз Рајковићеву књигу "Факсимиле од рукописа 
знаменити Срба" Иванка В. Веселинов: стр. [33-34]. - Фототипско изд.: Беч : 
ШтампаријаЛ.Соммераидр.,1871. 
(Брош.) 
Садржајснасл.стр.: 
Вук Стеф. [Стефановић] Караџић; Петар Петровић Његош; Бранко Радичевић; 
Захарија Орфелин; Јован Раић; Јован Белградија; Атанасије Стојковић; Стефан 
Стратимировић; Лукијан Мушицки; Димитрије Давидовић; Светић - Јован Хаџић; 
Платон Атанацковић; Павао Стаматовић; Стефан П. Книћанин. 
 
Р 2408 
 
 
 
OSTOJIĆ, Tihomir 
    Српска књижевност од велике сеобе до Доситеја Обрадовића / Тих. Остојић. - 
Ср. Карловци : Срп. Манастирска штампарија, 1905. - 128 стр. ; 19 cm 
 
Ка 330 
ПБ5 1285 
 
 
 
 
RADČENKO, K. T. 
    Досиөей ОбрадовичЪ и его литературная дěятелЬностЬ / К. Ө. Радченко. - КіевЪ 
: Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1897. - III, 253, II стр. ; 
25 cm. 
 
Р 697 
 
 



 
 
RUVARAC, Dimitrije 
    Захарија Орфелин : животописно-књижевна црта / Димитрије Руварац. - [Београд 
:б.и.,1891].-Стр.[1],75-91 
П. о.: Споменик СКА X 
 
ПЧ II/5/10 
 
 
 
 
 
SKERLIĆ, Jovan 
    Српска књижевност у XVIII веку / Јован Скерлић. - Београд : Српска Краљевска 
академија, 1909 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије). - XIII, 481 стр. 
; 24 cm. - (Посебна издања / Српска Краљевска академија ; 29) 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сва поглавља. - 
Регистар. 
 
ПЧ II/8/29 
 
 
 
 
 
OSTOJIĆ, Tihomir 
    Захарија Орфелин : живот и рад му / написао Тихомир Остојић. - Београд : 
Српска краљевска академија наука и уметности, 1923 (Београд : "Туцовић"). - 223 
стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Српска краљевска академија наука и 
уметности ; књ. 46. Науке философске и филолошке ; књ. 12) 
Стр. 5-6: Напомена / В. Ћоровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
 
ПЧ II/8/46 
ПБ20 1923 
 
 
 
 
 
KOSTIĆ, Mita 
    Српски бакрорези осамнаестог века / Мита Костић. - Нови Сад : Учитељско Д. Д. 
"Натошевић", 1925. - 11 стр. ; 23 cm 
П.о.: Летопис; књ. 303, св. 2. 
 
БУ 6 



СРПСКА уметност у Војводини : од доба деспота до уједињења / Вељко 
Петровић и Милан Кашанин. - Нови Сад : издање Матице српске, 1927 (Загреб : 
Типографија Д. Д.). - 135, [5] стр., [85] листова илустр. ; 32 cm + Илустрације у 
бојама уз албум "Српска уметност у Војводини". 
 
ПБ29 24 
 
 
 
 
RADOJČIĆ, Nikola 
   Српска схватања културне историје у осамнаестом веку / Никола Радојчић 
 
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 107, књ. 335, св. 2 (1933), стр. 
132-139. 
 
Ч 945 
 
 
 
 
STAJIĆ, Vasa 
    Нови подаци о Захарији Орфелину / В. [Васа] Стајић 
 
У: Гласник Историског друштва у Новом Саду. - ISSN 1451-2688. - 8, 1 (20) (1935), 
стр. 127-130. 
 
Ч 41 
 
 
 
PETROVIĆ, Veljko, 1884-1967 
    Српска уметност у Војводини : од доба деспота до уједињења / Вељко Петровић 
и Милан Кашанин. - Нови Сад : Матица српска, 1927 (Загреб : Типографија). - 135 
стр., [117] листова с таблама ; 31 cm 
 
ПБ29 24 
 
 
 
 
GEORGIJEVIĆ, Krešimir 
    Књижевне студије и огледи / Крешимир Георгијевић. - Нови Сад : Матица 
српска, 1952 (Нови Сад : Змај). - 261 стр. ; 21 cm 
 
Ka 403 



STAJIĆ, Vasa 
    Новосадске биографије : из архива Новосадског магистрата. Св. 6, Додатак / 
исписао Васа Стајић. - Нови Сад : Матица српска, 1956 (Сента : Ударник). - 252 
стр. ; 23 cm. - (Грађа за историју Новог Сада ; књ. 2) 
Стр. 249: Поговор / Светислав Марић. 
 
ИО 367/2/6 
 
 
 
 
MEDAKOVIĆ, Dejan, 1922-2008 
    Графика српских штампаних књига XV-XVII века / Дејан Медаковић. - Београд : 
Научно дело, 1958 (Београд : Академија). - 275 стр., CXXV листова с таблама : 
илустр. ; 25 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука ; књ. 309. Одељење 
друштвених наука ; књ. 29) 
 
ПЧ II/8/309a 
 

 Великог, Историјски часопис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MEDAKOVIĆ, Dejan, 1922-2008 
    Илустровано издање Орфелинове историје Петра
САН IV, Београд 1952, 253-258 
 
Ч 718 
 
 
 
 
 
 



 
KOLARIĆ, Miodrag 
    Српска графика XVIII века / Миодраг Коларић. - Београд : Народни музеј, 1953. - 
28, [4] стр. с таблама : илустр. ; 20 cm 
 
БУ 201 
 
 
 
KOLARIĆ, Miodrag 
    Захарија Орфелин, цртач, калиграф и бакрорезац, Зборник за друштвене науке 
МС 2, Н. Сад 1951, 66-74 
 
V 629 
 
 
 
 
АНТОЛОГИЈА српског песништва : (XIII - XX век) / [саставио и предговор 
написао] Миодраг Павловић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1964 (Београд : 
Култура). - 563 стр. : илустр. ; 20 cm 
Предговор: стр. 11-96. - Напомене: стр. 539-547. 
 
I 2647 
 
 
 
 
DAVIDOV, Dinko 
    Srpski bakroresci XVIII stoleća Hristofor Žefarović i Zaharija Orfelin : doktorska 
disertacija / Dinko Davidov. - Ljubljanja : [D. Davidov], 1965. - 2 sv. (305 listova; 141 
list);30cm 

 
РД 2445/1-2 
 
 
 
 
MEDAKOVIĆ, Dejan, 1922-2008 
Захарија Орфелин, Летопис МС , 395, Н.Сад 1965, 10-19 
 
Ч 945 
 
 

Bibliografija. - Umnoženo za odbranu. - FILOZOFSKA FAKULTETA, Univerza v 
Ljubljana. 



TUCAKOV, Jovan 
   Здравствени значај Орфелиновог "Искусног подрумара" / Јован Туцаков. - 
Београд : Научно дело, 1966. - 137 стр. : илустр. ; 25 цм. - (Посебна издања / Српска 
академија наука и уметности ; књ. 396. Одељење медицинских наука ; књ. 20) 
 
На спор. насл. стр.: L'importance sanitaire du "Sommelier expérimenté" de Zaharija 
Orfelin. - Библиографија: стр. 124. - Résumé. - Регистар. 
 
II 4781 
 
 
 
 
MIŠIĆ, Smilja 
    Орфелинов поздрав Мојсеју Путнику / Смиља Мишић. - Нови Сад : Матица 
српска, 1959 (Нови Сад : Будућност). - 45 стр., [1] савијени лист : факс. ; 24 cm. 
 
Ид 1165 
 
 
 
БОШКОВ, Мирјана 
    Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства / Мирјана Бошков. –  
У: Зборник за славистику. - ISSN 0350-0470. - 7 (1974), стр. 9-79. 
 
V 263 
 
 
 
MARINKOVIĆ, Borivoje, 1930- 
    Bibliographia Orpheliniana / Боривоје Маринковић 
 
У: Годишњак Филозофског факултета. - ISSN 0374-0730. - Књ. 16, св. 2 (1973 [шт. 
1974]), стр. 859-896; Књ. 18, св. 2 (1975), стр. 805-835. 
 
V 661 
 
 
 
MIHAILOVIĆ, Radmila 
    Захарија Орфелин, Поздрав Мојсеју Путнику : тематика лавиринта I / Радмила 
Михаиловић. - илустр. - Резиме на франц. језику. 
 
У: Зборник за ликовне уметности. - ISSN 0543-1247. - 15 (1979), стр. 179-206, [4] 
стр. с таблама. ; 16 (1980), стр. 145-158, [2] стр. с таблама;  
 
V 110 
 



DAVIDOV, Dinko 
    Српски бакрорези 18. века / Динко Давидов ; [превод Страхиња К. Костић]. - 
Нови Сад : Матица српска, 1983 (Београд : "Радиша Тимотић", 1984). - 161 стр., 
[100] стр. с таблама : илустр. ; 29 цм 
На спор. насл. стр.: Serbische Kupferstiche des 18. Jahrhunderts.  
 
III 4073 
 
 
 
KEIPERT, Helmut 
    Die deutsche Quelle des «Iskusni podrumar» von Zaharija Orfelin / H. Keipert. - 
У: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. - ISSN 0352-5724. - 33 
(1990), стр. 203-215. 
 
V 630 
 
 
 
KEIPERT, Helmut 
    "Pervye načatki latinskago jazyka" (Venecija 1767) Zaharija Orfelina i njihova 
terminologija / Helmut Keipert. - 1990. - Sa literaturom 
U: Научни састанак слависта у Вукове дане. - ISSN 0351-9066. - 18, 1, str. 127-136. 
 
II 17141/18/1 
 
 
 
MALEŠEV, Svetozar 
    Азбучник благогласности : (писци за децу - од Захарије Орфелина до наших 
дана) / Светозар Малешев. - Нови Сад : Змајеве дечје игре, 1998 (Нови Сад : 
"Стојков"). - 80 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Змај ; књ. 11) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Азбучник писаца за децу. - Предсловје / Слободан Ж. 
Марковић: стр. 3-8. - Пословје: стр. 77. - На корицама белешка о делу. 
 
II 63386 
 
 
 
VUKSAN, Bodin 
    Критика барокне побожности у Орфелиновој "представци Марији Терезији" : Из 
историје идеја код Срба у XVIII веку / Бодин Вуксан. - Суммары 
U: Годишњак за друштвену историју. - ISSN 0354-5318. - Год. 2, бр. 1 (1995), стр. 
81-88. 
 
Ч 888 



 
MAMUZIĆ, Ilija 
    Захарија Орфелин стваратељ и страдатељ / Илија Мамузић. - Крушевац : Багдала, 
1987 (Крушевац : Багдала). - 207 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Источник) 
 
I  32657 
 
 
 
DAVIDOV, Dinko 
    Српска уметничка ћирилица : калиграфија Захариа Орфелина / Динко Давидов. - 
Београд : Просвета [итд.], 1994. - 215 стр. : илустр. ; 29 цм 
Резиме на рус., енгл. и нем. језику. - Белешка о писцу 
 
III 5671 
 
 
 
HERRITY, Peter 
    Језичка разматрања / Питер Херити ; превела Јасмина Грковић-Мејџор ; 
[редактор превода Живојин Станојчић]. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства : Вукова задужбина ; Нови Сад : Матица српска, 1999 (Београд : 
Интерграф). - 202 стр. ; 24 cm. - (Студије о Србима ; св. 9) 
Стр. 198-199: Поговор / Павле Ивић. - Белешка о овој књизи: стр. 200-201. - 
Библиографија уз поједина поглавља. 
 
II 64592 
 
 
 
ČURČIĆ, Lazar 
    Књига о Захарији Орфелину / Лаза Чурчић ; приредио Боривој Чалић. - Загреб : 
Српско културно друштво Просвјета, 2002 (Zagreb : Mitgraf). - 439 стр. : илустр. ; 
21 cm. - (Библиотека Посебна издања / Српско културно друштво Просвјета) 
 
Ид 1077 
 
 
 
VUKSANOVIĆ, Miro 
    Orfelin / Miro Vuksanović 
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 48, br. 423 (jan-feb. 2003), str. 41-45. 
 
Ч1 592 
 
 



 
DAVIDOV, Dinko 
    Студије о српској уметности XVIII века / Динко Давидов. - Београд : Српска 
књижевна задруга, 2004 (Нови Сад : Будућност). - XIV, 334 стр. : илустр. ; 19 cm. - 
(Српска књижевна задруга ; коло 96, књ. 635) 
Белешка о аутору: стр. 333-334. - Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Zusammenfassungen; Résumés. - Регистар. 
 
I  51354 
 
 
 
 
DAVIDOV, Dinko 
    Српска графика XVIII века / Динко Давидов ; [иницијале у тексту цртао 
графичар Иван Болдижар]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2006 (Београд : Scanner studio). - 456 стр., [285] стр. с таблама : 
репродукције ; 27 цм 
Тираж 1.000. - Стр. 420: Поговор / Дејан Медаковић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Регистри. 
 
II 76622 
 
 
 
 
ТЕОЛОШКЕ бакрорезне књиге Захарије Орфелина / приредио Владимир 
Вукашиновић ; превели Драган Протић, Владимир Вукашиновић. - Панчево : Х. Б. 
Вишњић, 2006 (Београд : Арт принт). - 76 стр. : факс. ; 30 cm. - (Извори за историју 
српске теологије. Српска теологија XVIII века ; књ. 1) 
 
Ид 4669 
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