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ПО КУ ША ЈИ ОСНИ ВА ЊА
СРП СКОГ НОВ ЧА НОГ
ЗА ВО ДА У СКО ПЉУ
ДО 1912. ГО ДИ НЕ
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МО ЈИ СПИ СИ ОБ ЈА ВЉЕ НИ У ПО ЈЕ ДИ НИМ
ЧА СО ПИ СИ МА, АЛ МА НА СИ МА И СЛИЧ НИМ
ИЗ ДА ЊИ МА У ЦА РИ ГРА ДУ, СО ЛУ НУ, КР ФУ,
СКО ПЉУ, СА РА ЈЕ ВУ, БЕ О ГРА ДУ
Би бли о граф ски по да ци

СТЕ ВАН СИ МИЋ

1. Из Кра тов ске обла сти, ет но граф ско-пси хич ка по сма тра ња. Ви ди 
Срп ски књи жев ни гла сник, бр. 133 (ХVII, а) све ска за ав густ, Бе о-
град 1906. год.

2. Рас пу ште ни ца, сли ка из чет нич ког пра во су ђа, Бо сан ска ви ла, год 
ХХI, све ска бр. 12, 13 и 14, стра на 186–187 и 197–200, Са ра је во 
1907. год.

3. Бо сна и Хер це го ви на, опис зе мље и на ро да, пи шче во из да ње, стр. 
62, ма ла осми на, Стам бол 1909. год.

4. Цар Ду шан сил ни, Бо сан ска ви ла, год. ХХV, бр. 20 и 22, стра на 
319–321, Са ра је во 1910. год.

5. Ка ква је би ла Ста ра срп ска шко ла у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, 
Го луб ка лен дар, стра на 19–27, Ско пље 1911. год.

6. На ши пи сци и пре пи си ва чи од ХIV до ХVIII ве ка, ма ла осми на, 
стра на 65, Ско пље 1912. год.

7. Ле снов ски ма на стир св. Оца Га ври ла, за ду жби на срп ског де спо та 
Јо ва на Оли ве ра, стра на 95 са де сет сли ка у тек сту, из да ње Све-
ште нич ког удру же ња у Бе о гра ду 1913. год.

8. Исто ри ја Кра тов ске обла сти, пре штам па не из Го ди шњи це Ни ко-
ле Чу пи ћа, књи га ХХХIII, стр. 92, Бе о град 1914. год.

9. Вој нич ке вр ли не и ви те штво срп ског на ро да, циљ и да на шњег ра-
та, го вор одр жан на Св. Са ву 1914. год. у Т. Ве ле су, стр. 11, ве ли ка 
осми на, Ско пље 1915. год.

10. Со лун у про шло сти и са да шњо сти, Ка лен дар До мо ви на за 1918. 
год. стра на 113–119, Крф 1918. год.

11. Ср би и Бу га ри у про шло сти и са да шњо сти, исто риј ска по ли тич-
ка рас пра ва са јед ном по ли тич ком кар том, стр. 104, Со лун 1918. 
год.

12. Му сли ман ски кон грес, Ми сао, књи жев но-по ли тич ки ча со пис, год. 
II, све ска 6, стр. 459–462, Бе о град 1920. год.

13. Му сли ман ске стран ке у Ју жној Ср би ји, Ми сао, год. II, све ска 12, 
стр. 935–939, Бе о град 1920. год.
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14. По ли тич ке стран ке у Ју жној Ср би ји, Ми сао, год. II, све ска 19, стр. 
1436–1451, Бе о град 1920. год.

15. Про блем ка ча ка, Ми сао, год. III, све ска 35 и 36 стр. 242–246, Бе-
о град 1921. год.

16. Ше ри јат ски су до ви, Ми сао, год. III, св. 35 и 36, стр. 242–246, Бе-
о град 1921. год.

17. По во дом дру гог про фе сор ског кон гре са, пу то пи сне цр те са из ле-
та у За греб, Љу бља ну и Блед, При вред ни гла сник, год. III, бр. 237 
до 248, Ско пље 1921. год.

18. Др жав не обла сти, рас пра ва у по де ли на ше др жа ве на управ на 
под руч ја, са по гле дом на на ше др жав но и на род но је дин ство и 
др жав ну кон со ли да ци ју, При вред ни гла сник, бр. 256, 257 и 258, 
Ско пље 1921. год.

19. На пра гу отаџ би не, бе ле шке из мо га днев ни ка, стр. 44, Ско пље 
1922. год.

20. Ве ле шки ма на стир св. Ди ми три ја, са јед ном крат ком и 11 сли ка у 
тек сту, стр. 29, Ско пље 1927. год.

21. Охрид, опис гра да и око ли не, стр. 63, Ско пље 1925. год.

22. На ло ма чи, бол на тра ге ди ја из жи во та Ју жне Ср би је, са 3 сли ке у 
тек сту, стр. 37, Ско пље 1927. год.

23. По ре ви зи ји, сли чи це из жи во та Ју жне Ср би је, стр. 106, Ско пље 
1932. год.

24. Нај ве ћи ре фор ма тор са да шњи це, (Ке мал Ата турк), пре штам па но 
од 12. књи ге све ске 71 бе о град ског ча со пи са Жи вот и рад, стр. 36, 
Бе о град 1932. год.

25. Жр тва ре во лу ци је, до жи вља ји јед но га срп ског учи те ља у Ју жној 
Ср би ји, пре штам па но из ча со пи са Жи вот и рад, стр. 36, Бе о град 
1932. год.

26. Те шка ис ку ше ња у цар ству де мо на, са 3 сли ке у тек сту, пре штам-
па но из ча со пи са Ју жни пре глед, све ска за но вем бар–де цем бар, 
стр. 22, Бе о град 1932. год.

27. Чи ча Ар са, сли чи це из жи во та Ју жне Ср би је, стр. 40, Ско пље 
1930. год.

28. Кра тов ске ку ле, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, књи га ХХI, 
стр. 145–154 са 6 сли ка у тек сту и 8 ски ца, ве ли ка осми на. Пре-
штам па но у по себ ну књи гу, Ско пље 1940. год.

29. На ша ста ро врем ска шко ла, гра ђа за исто ри ју школ ства, Учи тељ, 
пе да го шко-со ци јал ни ча со пис Ју го сло вен ског учи тељ ског удру-
же ња бр. 6 за 1940. год., све ска за фе бру ар, Бе о град, стр. 362–374 
са 2 сли ке у тек сту.

Зле тов ска или Кра тов ска шко ла III, Кра тов ска све тов на шко ла, све-
ска 7–8 за март–април 1940. год. IV. Де вет на е сти век, стр. 493–
499 са 2 сли ке у тек сту, све ска бр. 9 – 10 за мај–ју ни, 1940. год.

Ста ро врем ски учи те љи, стр. 599–605 са јед ном ски цом у тек сту, све-
ска бр. 1–2, за сеп тем бар и ок то бар 1940. год., стр. 212–214, све-
ска бр. 5–6 за ја ну ар–фе бру ар 1941. год., стр. 323–326.
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30. Руд ник оло ва и цин ка – Зле то во, Зе мља и љу ди, по пу лар но-на уч-
ни збор ник, све ска 5, стр. 81–85, Бе о град 1955. год.

31. Кун дин ска је зе ра, Гла сник Срп ског ге о граф ског дру штва, све ска 
ХХХV са јед ном кар том у тек сту, стр. 69–72, Бе о град 1955. год.

32. Ур ви не у око ли ни Кра то ва, Гла сник Срп ског ге о граф ског дру штва, 
све ска ХХХVI бр. 2, стр. 117–126, Бе о град 1957. год. Овај рад је 
ре ги стро ван у фран цу ском ча со пи су за 1957. го ди ну: Bi bli o gra-
p hie ge o gra phique – In ter na ci o nal Pa ris на страни 363, 14. ред: gla-
si man du sut aus en vi ron di Kra to va.

     Овај рад је, по спо ра зу му са уред ни штвом Шу мар ског пре гле да, 
об ја вљен и у Скoпљу у Шу мар ском пре гле ду, све ска за мај–ав густ 
1957. год. на стр. 41–55.

33. За пи си и нат пи си, у Кра то ву и Кра тов ској око ли ни, ви ди Спо ме-
ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, стр. 101–120 
ве ли ке осми не, об ја вље не 1960. год. са 16 сли ка и ски ца.

34. На ша ста ро врем ска шко ла. Ру ко пис, ко ји има око 12 штам па них 
та ба ка, са 53 сли ке у тек сту, ко ји об ра ђу је жи вот на ше та ко зва не 
ча сло вач ке шко ле у Кра то ву у ве зи са оста лим на шим кра је ви ма. 
Овај рад је по чео из ла зи ти у Учи те љу, ча со пи су у Учи тељ ском 
удру же ња Ју го сла ви је, али је због ра та пре стао из ла зи ти. По сле 
осло бо ђе ња ја сам пре ра дио тај рад, па сам га по сле то га по ну дио 
Се кре та ри ја ту са ве та за про све ту НРМ. Се кре та ри јат је от ку пио 
овај ру ко пис за 80.000 ди на ра.

35. Кра тов ске бо го мо ље. Исто риј ско-ар хе о ло шка ис пи ти ва ња в. Спо-
ме ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, ве ли ка 
осми на. Штам па но 1960. год. Стра на 101–114 и 4. са 16. сли ка и 
ски ца у тек сту.

36. На род на ме дици на у Кра то ву, ру ко пис од не ких 9 аутор ских та ба-
ка при ми ла је за сво је из да ње Ју го сла вен ска ака де ми ја знаности 
и умјетности у За гре бу бр. 80-V-1957. год. Овај ру ко пис има се 
штам па ти у Збор ни ку за на род ни жи вот и оби ча је Ју жних Сла ве на.

37. Чу ва ње жи во та. Ру ко пис ко ји има око 3 штам па на та ба ка. От ку-
пи ла га је Ју го сла вен ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти у За-
гре бу бр. 80-6-1957. год. за пет хи ља да ди на ра.

38. Де чи је бо ле сти и њи хо во ле че ње, ру ко пис са око три та бака 
(аутор ска). От ку пи ла га Ју го сла вен ска ака де ми ја зна но сти и 
умјет но сти у За гре бу по це ни од пет хи ља да ди на ра. Ви ди бр.
80-V-1957.

39. Мо је успо ме не на љу де и до га ђа је, или ру ши о ци Ју го сла ви је, ру-
ко пис ко ји има 112 би о гра фи ја не ких лич но сти у Ма ке до ни ји, ко-
ји су сво јим ра дом и сва ко днев ним по ступ ци ма ми ни ра ли осно ве 
на ко ји ма по чи ва др жа ва. Ту су де ло во ђе, пред сед ни ци оп шти на, 
сре ски на чел ни ци, окру жни на чел ни ци, ве ли ки жу па ни, ба но ви 
и та ко зва ни по ве ре ни ци. Овај рад има око 38 штам па них та ба ка. 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти у Бе о гра ду от ку пи ла је овај 
рад за 20.000 ди на ра. Ви ди бр. САН. 237/...од 24. II 1958. год.
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40. Жи вот кроз жи вот. То су анег до те и крат ки до жи вља ји по је ди-
них ис так ну тих љу ди на шег дру штва. Овај ру ко пис из но си око 16 
штам па них та ба ка. Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти от ку пи-
ла је овај рад за 20.000 ди на ра. Ви ди број 237/7-1958. год.

41. Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја, успо ме не Сте ва на Си ми-
ћа, ру ко пис од 7 штам па них та ба ка. И овај ру ко пис је от ку пи-
ла Срп. ака де ми ја на у ка и умет но сти за 20.000 ди на ра. Ви ди бр. 
САН. 237/...од 24-II 1958. год.

42. Кра то во, ви ди Зе мља и љу ди, по пу лар но-на уч ни збор ник, све ска 
7. Бе о град 1957. год., стра на 22–32.

43. Са мо твор ка, је дан вул кан ски кра тер код Кра то ва, Гла сник Срп-
ског ге о граф ског дру штва, све ска ХХХIХ број 2, Бе о град 1959. год., 
стр. 139–140.

44. Цр ни Врх, (Кра тов ски), ви ди ча со пис Зе мља и љу ди, по пу лар но- 
-на уч ни збор ник, све ска 10, Бе о град 1960. год., стр. 121–123.

45. Еро зи ја на зе мји ште то око лу Кра то ва, Шу мар ски пре глед, све ска 
за март–април 1960. год., Ско пје, стр. 45–53.

Еро зи ја тла у око ли ни Кра то ва. Ви ди Ге о граф ски пре глед IV, Са ра је во 
1960. год. По се бан оти сак 117–126. У тек сту је 6 ски ца и 2 фо то-
гра фи је.
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MY WORKS PUBLISHED IN MAGAZINES, ALMANACHS AND 
SIMILAR PUBLICATIONS IN CARIGRAD, THESSALONICA, CORFU, 
SKOPLJE, SARAJEVO, BELGRADE. BIBLIOGRAPHICAL DATA.

Bibliography and writings represent a numerous and diverse themes 
with questions and problems of life of the Serbs in Old Serbia under 
the Turkish rule and after the Liberation of 1912 and 1918, continuing 
almost up to the author’s death. Very active in the public life all the 
time, Simić was involved in scientific research which is best seen from 
his Bibliography and writings. Life of Stevan Simić, as well as general 
social circumstances of the time, can be seen breaking up trough these 
papers. Bibliography represents the historical documentation of a 
lexicographic character.

STEVAN
SIMIĆ


