Народна банка Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
БАНКА ФРАНЦУСКЕ
Израда новчаница Народне банке Србије
у Банци Француске
1885
1885 – 1930.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ЗАХВАЉУЈЕ
БАНЦИ ФРАНЦУСКЕ
НА УСТУПЉЕНИМ
КОПИЈАМА АРХИВСКИХ
ДОКУМЕНАТА И
ИСТОРИЈСКИМ ПОДАЦИМА.
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Београд,
Београд, крај 19 - почетак 20. века

Београд,
Београд, крај 19 - почетак 20. века
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2. јул 1884.

Историја папирног новца Народне
банке Србије почиње истог дана када је
основана Привилегована народна банка
Краљевине Србије.
Србије. Тог дана Банка
пушта у оптицај прву новчаницу – од
100 динара плативу у злату.
злату.
У Србији тог времена не постоји скоро
никакво искуство у изради новчаница и
помоћ је затражена у развијеној
Европи.
Европи.

До почетка рада Завода за израду
новчаница у Топчидеру 1930. године,
године,
новчанице Привилеговане народне
банке Краљевине Србије,
Србије, Краљевине
Срба,
Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине
Југославије већином се израђују у
штампаријама Банке Француске у
Паризу и КлермонКлермон-Ферану,
Ферану, уз услуге
француских уметника.
уметника.
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1885.

Клишеи за апоен од 10 динара у сребру
с датумом 1. новембар 1885, израђени
су у Паризу,
Паризу, aутор цртежа је
Ђорђе Крстић,
Крстић, гравер Л. Димон.
Димон.

Луј Пол Пјер Димон (1822 – ?)
Гравер у дрвету,
дрвету, цртач,
цртач, рођен у Паризу 1822.
Образовање стекао у школи Гоблен,
Гоблен, први пут
излагао на Салону француских уметника 1850.
Његов граверски атеље се налазио у ул.
ул. Дофин
Париз VI и, према именицима,
именицима, постојао је од
1848.
Сарадник часописа “Илустрација”
Илустрација” и
“Илустровани свет”
”
.
свет Аутор гравура у дрвету
бројних цртежа француског уметника Густава
Дореа,
Дореа, међу којима и “Библије”
Библије”.
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10 динара у сребру,
14. јануар 1887.

Новчанице Народне банке
се раде у стилу француске
школе.
школе. Као заштиту од
фалсификовања,
фалсификовања, Банка
Француске је почела 1862.
да користи небоплаву боју.
боју.

Креирање ликовних решења за новчанице
увек је инспирисало уметнике.
уметнике.
Међу ауторима новчаница Народне банке
су познати француски уметници и
гравери – Данијел Дупуи,
Дупуи, Жорж Дивал,
Дивал,
Клеман Серво,
Серво, Ернест Делош,
Делош, Густав
Фрепон,
Фрепон, који су својим креацијама
француских и српских новчаница дали
допринос њиховој уметничкој вредности.
вредности.
Новчаница је постала уметничко дело.
дело.
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Гравура у дрвету, 10 динара, лице, Kраљевина
Србија, историјски експонат Завода за израду
новчаница и кованог новца (ЗИН).

Аутори цртежа
Д. Дупуи,
Дупуи,
Ж. Дивал,
Дивал,
гравер Е. Мушон.
Мушон.

Луј Ежен Мушон (1843 – 1914)
МедаљерМедаљер-резбар,
резбар, учио код свог оца,
оца, определио
се посебно за типографску гравуру у челику,
челику,
бронзи и дрвету.
дрвету.
Аутор гравура великог броја француских и
страних новчаница и поштанских марака.
марака.
Добитник златне медаље на Светској изложби
1889. у категорији уметност цртежа и прве
награде на изложби златарства 1893, коју је
установила Централна унија декоративних
уметности.
уметности.
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Кутија за гравуре у дрвету, 10 динара,
аверс и реверс, тип 1886, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.

Извод из трошкова
Банке Француске за
рачун Народне банке
Србије, 29. децембар
1892, из Архива
Банке Француске.
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Писмо захвалности
Народне банке Србије
Банци Француске на
сарадњи, потпис гувернер
Ђорђе Вајферт, 1895, из
Архива Банке Француске.

10 динaра у сребру,
2. јануара 1893.

Апоен с националним
мотивима,
мотивима, двобојна
штама се појављује
1874.
Аутори цртежа су
Д. Дупуи,
Дупуи, Ж. Дивал,
Дивал,
гравер је Е. Мушон.
Мушон.
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Данијел Жан-Батист Дупуи (1849 – 1899)
Рођен у граду Блоа,
Блоа, почео као сликар,
сликар,
ученик Школе лепих уметности.
уметности.
Касније се посветио скулптури,
скулптури, па гравури
медаља,
медаља, добитник Награде Рима 1869.
Велики део медаља које је гравирао сачуван
је у музеју у граду Блоа.
Блоа.
Аутор цртежа за новчанице Банке
Француске и Народне банке Србије,
Србије, као и
филигранског воска за новчанице Народне
банке Белгије.
Белгије.

Кутија и гравуре у дрвету, аверс, резервна
новчаница од 10 динара, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.
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Гравура у дрвету, 10 динара,
реверс, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.

Гравура у металу, 10 динара, резервна,
аверс, посребрено, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.
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20 динара у злату,
5. јануара 1905.

Аутор цртежа је
Жорж Дивал,
Дивал,
гравер је Огист Тевенен.
Тевенен.

Огист Тевенен (1856 – 1921)
Рељефни гравер,
гравер, ученик Жила Робера.
Робера.
Израдио гравуре за неколико француских
марака.
марака.

Жорж Дивал (?)
Сликар XIX - XX века.
века.
Аутор цртежа за осам типова француских
новчаница и четири типа новчаница
Привилеговане народне банке Краљевине
Србије,
Србије, штампане у Француској.
Француској.
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Гравура у дрвету, 20 динара,
аверс, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.

Гравура у дрвету, 20 динара,
реверс, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.

12

Кутија за гравуре у дрвету аверса и реверса
апоена од 20 динара у злату, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.

Листа предмета с националним
мотивима послатих у Банку Француске
ради израде резервних апоена од 10
динара у сребру и 20 динара у злату,
злату,
1910, из Архива Банке Француске.
Француске.
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Апоен од 100 динара,
5. јануар 1905.
Аутор цртежа је
француски уметник
Жорж Дивал,
Дивал, гравер
Ернест Флоријан.
Флоријан.

Кутија и гравура у дрвету, реверс,
100 динара у сребру, Краљевина Србија,
историјски експонат ЗИН-а.
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Трошкови израде
новог типа апоена од
100 динара у сребру,
сребру,
из Архива Банке
Француске.
Француске.

Цртежи за новчанице
Привилеговане народне
банке Краљевине Србије.
Србије.
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Захвалност гувернера
Вајферта на
традиционалној
добронамерности
Банке Француске
према Народној банци
Србије,
Србије, 1912, из
Архива Банке
Француске.
Француске.

Гравура у дрвету,
дрвету, лик
Милоша Обилића,
Обилића,
историјски експонат ЗИНЗИН-а.
Новчаница Привилеговане
народне банке Србије најмање
номинале,
номинале, последња пуштена у
оптицај.
оптицај.
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1920.

Обавештење Народне
банке о промени назива у
Народну банку Краљевине
Срба,
Срба, Хрвата и Словенаца,
Словенаца,
из Архива Банке
Француске.
Француске.

Упутство Банци Француске за израду два нова типа апоена од
1000 и 100 динара,
динара, 1920, из Архива Народне банке Србије.
Србије.
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100 динара, 30. новембар 1920,
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
Аутор цртежа је францускофранцуско-белгијски
сликар,
сликар, гравер,
гравер, цртач,
цртач, илустратор,
илустратор,
аутор плаката Густав Фрепон,
Фрепон,
гравер је Ернест Делош.
Делош.

Ернест-Пјер Делош (1861 – 1950)
Аутор рељефних гравура у дрвету.
дрвету.
Сарађивао с Банком Француске од 1917.
све до 1946. године.
године.
Урадио гравуре за десет типова новчаница
Банке Француске и за четири апоена
Народне банке Краљевине Срба,
Срба, Хрвата и
Словенаца.
Словенаца.
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Гравура у дрвету, 100
динара, лице, Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца,
историјски експонат ЗИН-а.

1000 динара,
30. новембар 1920.

Аутор цртежа је француски
уметник Густав Фрепон,
Фрепон, а
гравер Ернест Делош.
Делош.
Прва четворобојна новчаница
Народне банке.
банке.
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Густав Фрепон (1849 – 1923)
Сликар,
Сликар, гравер,
гравер, цртач,
цртач, акварелиста,
акварелиста,
илустратор и сликар плаката,
плаката, рођен у
Бриселу,
Бриселу, живео у Паризу.
Паризу. Добитник
награде на Париском салону 1882, витез
Легије части 1896.
Познати париски илустровани часописи
“Илустровани Париз”
Париз” и “Илустровани
свет”
свет” објављивали су његове цртеже.
цртеже.
Сарађивао с Банком Француске од 1920. до
1923. Реализовао скице и цртеже за
француске новчанице,
новчанице, као и три апоена за
Народну банку Краљевине Срба,
Срба, Хрвата и
Словенаца,
Словенаца, штампана у Француској.
Француској.

10 динара,
26. мај 1926.
Аутор цртежа је
Клеман Серво,
Серво,
француски сликар,
сликар,
цртач,
цртач, гравер и
илустратор.
илустратор.
Креирао је велики број
новчаница за Банку
Француске,
Француске, као и за
банке Сирије,
Сирије, Либана,
Либана,
Алжира,
Алжира, Индокине,
Индокине,
Марока,
Марока, Туниса...
Туниса...
Гравер је Е. Делош.
Делош.
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Клеман Серво (1886 – 1972)
Француски сликар,
сликар, цртач,
цртач, гравер и
илустратор.
илустратор. Ученик Школе декоративних
уметности и Високе националне школе лепих
уметности у Паризу од 1904. до 1914.
Започео сарадњу с Банком Француске 1920.
Израдио скице за девет типова новчаница
Банке Француске.
Француске.
Учествовао у креирању румунских,
румунских, пољских,
пољских,
уругвајских,
уругвајских, сиријских,
сиријских, либанских,
либанских,
мароканских и туниских новчаница,
новчаница, као и
апоена од 10 динара из 1926. године
Краљевине Срба,
Срба, Хрвата и Словенаца.
Словенаца.

Трошкови Банке Француске за
израду планиране новчанице
од 5 динара,
динара, с напоменом да
ће се ти трошкови
највероватније односити на
апоен од 10 динара,
динара, 1926, из
Архива Народне банке Србије.
Србије.
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Допис г. Шилера,
Шилера,
директора за
фабрикацију новчаница
Банке Француске,
Француске,
о слању пробног текста
лица апоена од 10 динара,
динара,
новог типа,
,
1927,
типа
из Архива Народне банке
Србије.
Србије.

Изградња Завода за израду новчаница у Топчидеру –
Извештај о стручној посети Банци Француске,
Француске,
из Архива Народне банке Србије:
:
Србије
... Пре свега имамо вас известити,
известити, да смо у Banque
de France,
,
и
код
г
.
Шилера,
France
Шилера, Опетија – главног
секретара и г. Рабиноа – Гувернера,
Гувернера, наишли на
одличан пријем и предусретљивост.
предусретљивост. Сви су се они
трудили,
,
да
нам
докажу
своје пријатељство за
трудили
нашу Банку и ставили су нам на располагање све
и најситније детаље и највеће банчине тајне и
обећали помоћ и своју личну и банчину за нашу
штампарију...
штампарију...
... Скицу за зидање штампарије има да изради г.
Шилер са г. Обрадовићем...
Обрадовићем... Ми смо мишљења да
би требало и планове израдити у Паризу под
надзором г. Шилера и Обрадовића...
Обрадовића...
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Завод за израду
новчаница - Топчидер

Допис г. Шилера,
Шилера, директора
Фабрике банкнота Банке
Француске,
Француске, о пројекту за изградњу
штампарије Народне банке,
банке, по
његовим упутствима,
,
упутствима 1927,
из Архива Народне банке Србије.
Србије.

Извештај архитекте Јосифа Најмана Народној банци о
пројекту изградње штампарије,
штампарије, 1929,
из Архива Народне банке Србије:
Србије:
... као што вам је сигурно познато,
познато, провео сам скоро
три године у Service d’
d’architecture de la Banque de
France специјализирајући се искључиво за
емисионе банке...
банке...
... На препоруку госп.
госп. Пола Шилера директора за
фабрикацију новчаница у Банк де франс,
франс,
ангажован сам од стране Народне банке,
банке, да
сарађујем са г.г. Шилером и Обрадовићем,
Обрадовићем, на
изради планова за банчину фабрику новчаница...
новчаница...
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Макета,
Макета, цртеж и фотографија
Завода за израду новчаница,
новчаница,
из архиве ЗИНЗИН-а.

Из говора вицегувернера Банке Француске г. Фурнијеа
приликом освећења Завода за израду новчаница,
новчаница,
26. јануара 1930, из Архива Народне банке Србије:
Србије:

... Овај Завод,
Завод, поникао као плод срдачног споразума
наших инжењера који су вам донели искуство,
искуство,
наших техничара и ваших радника који су дивно
извели замишљени план,
план, потврдиће независност
ваше Народне банке и још више појачати њену
снагу...
снагу...
... Надам се да ће ово сачињавати један беочуг
више на ланцу који је тако присно везивао наше
две земље у тешким тренуцима прошлости и који
ће их и убудуће везивати у заједничкој величини
и благостању...
благостању...
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Посета г. Ивона Делбоса,
Делбоса, министра иностраних послава
Француске,
,
Заводу
за израду новчаница,
Француске
новчаница, децембар 1937,
из Архива Народне банке Србије.
Србије.

Изградњом Завода за израду
новчаница,
новчаница, новчанице Народне
банке штампале су се надаље у
Заводу.
Заводу. То се чини и данас.
данас.

1930 – 2010.

Јубиларна новчаница
поводом 80 година рада
Завода за израду новчаница
и кованог новца – Топчидер.
Топчидер.
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Идеја и текст:
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Графичка реализација:
реализација: Маја Миховиловић
Mузика:
узика: Chopin,
hopin, Fryderyk.
Fryderyk. Nocturne in E Flat Major,
Major, Op. 9.
9. Nо. 2. Perf. Micha Goldstein
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