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Резиме: У 10 година након повратка са студија у иностранству и почетка 
високошколског ангажмана, Ђорђе Станојевић је објавио осам књига међу којима су 
два уџбеника: Апсолутно мерење и Експериментална физика. Уџбеник Апсолутно 
мерење намењен за „слушаоце Велике школе и професорске кандидате“ осмишљен 
је као наставни материјал намењен професорима физике и ђацима, али и као 
приручник који може бити од помоћи инжењерима. Обимна књига подељена је на 
два дела, теоријски и практични, у којима се осим приказа основних и изведених 
јединица неизоставних у природним наукама и инжењерству, налазе примери и 
рачунски задаци. У књизи су објашњене основне и изведене јединице чија је 
примена неопходна за прецизан рад и несметано функционисање многих сегмената 
друштва, попут трговине, грађевине, архитектуре, рударства, војске, правосуђа и 
другог.  
 
Кључне речи: Ђорђе Станојевић, апсолутно мерење, апсолутне јединице, историја 
физике   
 

1. УВОД 
 

Годину дана након започињања високошколског ангажмана и 
објављивања текста уводног предавања изреченог приликом преузимања 
катедре за физику на Војној академији у виду књиге под насловом Васионска 
енергија и модерна физика (Томић, Томић, 2019), Станојевић објављује још 
једну књигу која је имала утицај на науку и просвету у Србији. Апсолутно 
мерење: за слушаоце Велике школе и професорске кандидате (Станојевић, 
1888а) објављено је 1888. године у издању Краљевско-српске државне 
штампарије. Дело представља сабрану и прештампану серију текстова које је 
Станојевић 1888. године објавио под истим насловом у пет бројева часописа 
Просветни гласник (Станојевић, 1888б, 1888в, 1888г, 1888д, 1888ђ).   
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Слика 1: Прва страна трећег 
текста из серије текстова Апсолут-
но мерење Ђорђа Станојевића 
објављених у Просветном гласни-
ку 1888. године. 

Слика 2: Насловна страна књиге 
Апсолутно мерење Ђорђа Станоје-
вића, објављене у издању Краљев-
ско-српске државне штампарије 
1888. године. 

 
 
Анализи овог издања може се приступити двојако – са једне стране 

посматрати га као пионирски подухват из метрологије и ставити га у однос 
са издањима и законом из 1870-тих година, то јест из деценије пре његовог 
објављивања, а са друге пратити низ уџбеника које је Станојевић објавио, а 
који су уносили промене у наставу физике у Србији. Током десетак година, 
од 1887. до 1897. године, објављено је осам књига чији је он аутор међу 
којима су два уводна предавања и два уџбеника физике. То су, редом:  

Васионска енергија и модерна физика (уводно предавање), 1887; 
Апсолутно мерење (уџбеник), 1888; 
Сунчеве фотосферске мреже: пред краљевско-српском Академијом 

природних наука, 1888; 
О електричној светлости (усмено излагање), 1890; 
Етар и електрицитет у модерној физици (уводно предавање), 1893; 
Никола Тесла и његова открића, 1894; 
Из науке о светлости, 1895; 
Експериментална физика (уџбеник) 1897. 
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Станојевићево Апсолутно мерење спада у ретке књиге, и према узајамној 
библиографско-каталошкој бази података COBISS доступан је само по један 
примерак у две библиотеке у Србији – у Библиотеци Матице српске у Новом 
Саду и у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду 
(COBISS, n. d.). У оквиру дигитализације старих и ретких књига издање је 
дигитализовано и може му се приступити на сајту Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“ чији дигитални фонд садржи 26 
дигиталних докумената, односно укупно 3473 страна, аутора Ђорђа М. 
Станојевића (УБСМ, n. d.). 

 
2. МОТИВ И АКТУЕЛНОСТ 

 
Сагледавајући биографију Ђорђа Станојевића, те стекавши увид у његова 

залагања, стремљења и прегалаштво, и познавајући прилике у тадашњој 
Србији, можемо закључити који су били мотиви за објављивање уџбеника 
који је за тему имао мерење. Млад и учен човек, пун елана и љубави према 
свом народу враћа се са студија у иностранству у отаџбину измучену борбом 
за независност. Кораке ка модернизацији Србије чинио је у погледу свега за 
шта је проналазио себе компетентним.  

Мотиви: 
 У оскудици уџбеника из физике и математике у Србији, потребно је 

било пружити ђацима неопходне приручнике за учење и професорима за 
подучавање. У самом поднаслову уџбеника Апсолутно мерење: за слушаоце 
Велике школе и професорске кандидате наглашено је да је намењен како 
ђацима Велике школе тако и професорима.  

 Уџбеник је конципиран као свенаучни и од интереса за природне и 
техничке науке које су се проучавале и подучавале у Србији. Прва реченица 
у њему указује на превасходство ове теме за све науке: „Цела данашња наука 
оснива се на међусобном упоређивању разних природних величина, које она 
испитује, т. ј. на мерењу“ (Станојевић, 1888а).    

 Неопходно је било осавремењавање система мерења који се користио 
у Србији. Коришћење новог система које је било предвиђено законом 
требало је подржати и адекватно спровести, те пратити најновије 
метролошке стандарде.   

Народна скупштина је 1873. године усвојила Закон о мерама (Закон о 
мерама, 1873) који је ступио на снагу 1. јануара 1880. године. Да би се 
омогућила прецизност у мерењу Србија је 1879. приступила Метарској 
конвенцији. Новим законом прописано је да ће се за мерење растојања као 
основна јединица користити метар, а за мерење масе грам. Престаје да важи 
стари систем по којем су мере за дужину биле хват, стопа, риф и аршин, 
мере за површину дан орања или ланац, мера за запремину аков и мере за 
тежину товар, ока, драм и фунта, а начин превођења старих мера у нове 
прописан је чланом 3 Закона о мерама. Превођење мера изазивало је 
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збуњеност међу трговцима и неуким народом, због чега су се људи од науке 
потрудили да понуде адекватне приручнике и друга издања.  

 
3. САДРЖИНА 

 
Издање је штампано на 12 штампарских табака са 174 стране текста без 

предговора, увода и поговора. Обилује објашњењима, дефиницијама, 
формулама и прорачунима,  уз неколико  примера рачунских задатака. Овај 
уџбеник могао је да послужи и као припрема за тип предавања који би се 
данас назвао рачунским вежбама. С обзиром да књига није опремљена 
садржајем, овде су изложене структура и садржина одељака, што може бити 
припомоћ будућим истраживачима ове теме било да су педагози, историчари 
науке или метролози. 

Структурално посматрано Апсолутно мерење се састоји из два сегмента: 
теоријског и примењеног. Теоријски део је обимнији и обухвата 108 страна 
(3-110), док Примењени део броји 65 страна (110-174).  

 
3.1 Теоријски део 

  
У оквиру Теоријског дела професор Станојевић је издвојио следеће 

целине: основне апсолутне јединице, изведене јединице и практичне или 
техничке електричне мере. У поглављу Основне апсолутне јединице 
представљене су и уведене јединице за дужину, масу и време, и дате су 
њихове дефиниције ослањајући се на међународни конгрес „електричара“ 
одржан у Паризу 1881. године. За основне „врсте мера“1 (т. ј. физичке 
величине) усвојене су биле дужина, маса и време, док су као основне мерне 
јединице били усвојени, следствено, центиметар, грам и секунд, који уједно 
представљају апсолутне основне јединице. Апсолутни систем представља 
систем центиметар–грам–секунд, или симболички C.G.S, односно LMT 
(Станојевић, 1888а: 25-28).    

Основна јединица за мерење дужине је метар. Дефиниција метра била је 
заснована на дужини Земљиног меридијана: „метар представља десет 
милионити део квадранта, оног земљиног меридијана што пролази кроз 
Париз“ (Станојевић, 1888а: 22). Еталон метра сачинила је француска 
Комисија за мере и тежине 1799. године у виду платинске полуге дужине 
која одговара дефиницији једног метра, и он се чува у француској архиви.  

Основна јединица за мерење времена је секунда. Дефиниција секунде 
била је заснована на средњем сунчевом времену. „За мерење времена узето 
је трајање једног земљиног обрта око осе. Цело то трајање подељено је на 

                                                            

1 У раду је коришћен вокабулар појмова из физике у форми коју је професор 
Станојевић користио у књизи.  
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24х602 делова и такав један део, једна секунда средњег сунчаног времена 
служи као основна јединица за време.“ (Станојевић, 1888а: 22-23)   

Основна јединица за мерење масе је килограм. Дефиниција килограма 
била је заснована на еталону који чини дестилована вода. „Као јединица 
тежине, из које се изводи маса служи данас тежина оног платинског комада, 
који представља тежину једног кубног десиметра дестилисане воде од 4 
Целз. измерене на морској површини и на 45 геог. шир. Та је тежина 
названа „основни килограм“ и она се заједно са основним метром чува у 
француској архиви.“ (Станојевић, 1888а: 23)  

Овим су објашњене основне јединице чија је примена неопходна за 
прецизан рад и несметано функционисање многих сегмената друштва, попут 
трговине, грађевине, архитектуре, привреде, правосуђа и другог.   

 
Изведене јединице професор Станојевић је поделио на:  
А) „јединице механичко-физичке у опште“ које чине јединице за: 

површину, запремину, углове, брзину, угловну брзину, убрзање, силу, рад, 
ефект, енергију, количину кретања, статички моменат, дирекциону снагу и 
моменат постојаности –инерције (Станојевић, 1888а: 28-38); и 

Б) „електричне и магнетске мере у апсолутним јединицима“ које су 
подељене на електростатички систем мера и електромагнетски систем мера 
(Станојевић, 1888а: 42). 

Све јединице су и табеларно приказане. Презентовањем начина на који 
су јединице изведене и прегледом самих изведених јединица из механике, 
динамике, електростатике, магнетизма и елекромагнетизма олакшан је рад у 
просвети, науци, као и у техници.  
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Слика 3: Основне и изведене величине и јединице. 

 
Електричне и магнетске „појаве“ Станојевић изражава у 

електростатичком и електромагнетском систему јединица (Станојевић, 
1888а: 48). Електростатички систем мера обухвата јединице за: количину 
електрицитета, електрично поље, електростатички потенцијал, електрични 
капацитет, енергију једног система наелектрисаних тела, интензитет струје, 
електромоторску снагу, електрични отпор, количину магнетизма, магнетски 
интензитет, магнетски потенцијал и ефект једног магнетског листа 
(Станојевић, 1888а: 51-64). Електромагнетски систем мера обухвата 
јединице за: количину слободног магнетизма, магнетски потенцијал, 
магнетско поље, ефект магнетског листа, магнетски момент, магнетски 
интензитет, интензитет електричне струје, количину електрицитета, отпор, 
електромоторску снагу и електрични капацитет (Станојевић, 1888а: 66-73). 
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Слике 4 и 5: Електричне и магнетске величине и јединице у 
електростатичком и електромагнетском систему. 

 
У поглављу Практичне или техничке електричне мере приказан је 

практичан, „електромагнетски систем“ мера који је усвојен на конгресу 
„електричара“ одржаном 1881. године у Паризу (Станојевић, 1888а: 87; 
Masson, 1882). Овај систем је кориговани C.G.S. систем, са 
мултипликативним факторима корекције. Станојевић наводи практичне 
јединице за величине које се користе у електротехници и њихове 
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дефиниције. То су: отпор (ом), интензитет струје (ампер), електромоторска 
снага (волт), количина електрицитета (кулон), електрични капацитет (фарад) 
и електрични рад (ват). 

 
3.2 Примењени део 

 
У другом, примењеном делу Станојевић је детаљно објаснио одређивање 

разних константи у јединицама апсолутног система попут апсолутне густине 
тела, и физичких величина попут атмосферског притиска, ослањајући се на 
дело Traité élémentaire des mesures absolues италијанског свештеника, 
астронома и сеизмолога Алесандра Сарпиерија (Alessandro Serpieri, 1823 – 
1885) (Serpieri, 1886; Urbino Museum of Science and Technology, n. d.). У 
примењеном делу приложене су таблица хемијских, електрохемијских и 
електричних еквивалената, таблица специфичних отпора, и општи преглед 
јединица мера који је дат за површину мора и за надморску висину Београда. 
Одељак садржи примене апсолутних јединица у мерењима и рачунске 
примере.  

 

  
 

Слике 6 и 7: Таблица хемијских, електрохемијских и електричних 
еквивалената. 
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4. ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ 
 
Наука и техника у Паризу у периоду у којем је Ђорђе Станојевић тамо 

боравио на студијама, биле су прожете атмосфером претходних догађаја 
везаних за дефинисање система апсолутног мерења, што је Станојевићу дало 
подстрек да активно учествује у осавремењавању мерних јединица у Србији. 
Формирање метричког система директно је повезано са Париском 
опсерваторијом чији је Станојевић био посетилац приликом боравка на 
опсерваторији у Медону код Париза. Париским меридијаном, који пресеца 
зграду Париске опсерваторије на пола, био је дефинисан тадашњи еталон 
метра, а сам еталон је, такође, све до 1889. године чуван у овој опсерваторији 
(Dimitrijević, 1986). Такође, 1886. године, у години његовог боравка у 
Паризу, објављена је Сарпиеријева књига о апсолутном мерењу на 
француском језику, која је касније у значајној мери извршила утицај на 
Станојевићево конципирање уџбеника о мерењу. 

Након повратка у земљу, а на трагу онога што је научио и са чим је имао 
прилике да се упозна у Паризу, Станојевић започиње писање и објављивање 
низа квалитетних текстова и књига намењених превасходно ширењу и 
осавремењавању просвете и популаризацији науке. У првој књизи коју је по 
повратку објавио, Васионска енергија и модерна физика, он упознаје читаоце 
са најновијим теоријским и практичним открићима. У Апсолутном мерењу 
иде корак даље, дајући ђацима и професорима један квалитетан, добро 
конципиран, опширан и темељан уџбеник. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 

 
Објављивање Станојевићевог Апсолутног мерења хронолошки је 

позиционирано у другој години након његовог повратка у земљу. Током 10 
година након повратка и уједно исто толико година високошколског 
ангажмана објавио је укупно осам књига међу којима су два уџбеника из 
физике. Мотиви за објављивање Апсолутног мерења су оскудица уџбеника, 
значај метролошке литературе за природне и техничке науке, као и 
неопходност пружања подршке у спровођењу осавремењавања система 
мерења у Србији. Садржина књиге обухвата два дела – теоријски и 
практични – у којима су дате дефиниције апсолутних јединица, побројане и 
описане изведене јединице, детаљно образложене константе и физичке 
величине које се користе за практичне потребе. Дело је додатно обогаћено 
табелама јединица и табелама константи. 
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DJORDJE STANOJEVIĆ’S TEXTBOOK “THE ABSOLUTE 
MEASUREMENT”  

 
During the ten years after Djordje Stanojević came back from his studies abroad and 

started his higher education engagement, he published eight books among which two were 
textbooks: Absolute measurement and Experimental physics. The textbook Absolute 
measurement that was “meant for students and professors”, was conceived as a teaching 
material, but also as a handbook that could be of help for engineers. The extensive book 
was divided into two parts, the theoretical and the practical one, which contain review of 
basic and derived units of measurement that are necessary for the use in natural sciences 
and engineering, with examples and calculating tasks. Basic and derived units are 
presented, whose application is required for a precise work and smooth operation of many 
segments of society such as trade, construction, architecture, mining, the army, the 
judiciary and more.  

 
Key words: Djordje Stanojević, absolute measurement, absolute units of measurement, 
history of physics   
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