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РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ
Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160
година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и
Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ,
покреће електронски часопис „Корак библиотеке: часопис за културу и
библиотечко-информациону делатност”. Часопис ће објављивати оригиналне радове из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које
редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу
или су, пак, од изузетног значаја, иако нису везани за зaвичај. Редакција
ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних стручњака.
Радови ће бити груписани у рубрике:
• Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне
историје
• Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
• Биографије – биографије знаменитих личности
• Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
• Савремени токови – радови из области савремених библиотечких
услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре
праксе и сл.
• Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других
докумената
• Прикази – прикази стручних монографија и часописа.
Покретањем стручног часописа желимо да допринесемо унапређењу савремене библиотечке праксе.
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Библиотека града Београда
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Марина Неђић
marina.tutunovic@gmail.com
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РУКОПИСНА И СТАРА ШТАМПАНА КЊИГА У
БИБЛИОТЕЧКИМ ЗБИРКАМА МУЗЕЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
БЕОГРАДА
Сажетак: Српска престоница има 52 музеја (уметнички, културно-историјски,
меморијални, технички и природно-историјски музеји), чије интересантне поставке,
богате ризнице и велики број репрезентативних предмета говоре о најразличитијим
периодима живота у Београду и Србији. Поједини музеји у својим библиотекама чувају рукописну и стару штампану књигу као културно и научно благо које представља
сведочанство о томе како је Град настајао, али и како су се Србија и српски народ, кроз
историју, развијали и стварали дела врхунског значаја и лепоте – културно наслеђе од
посебног интереса за Републику Србију које ужива посебну правну заштиту. Састав
збирки рукописне и старе штампане књиге београдских музеја је шаролик, тематски и
језички, а у раду ће бити представљани фондови Војног музеја, Педагошког музеја и
Музеја позоришне уметности Србије.
Кључне речи: Музеји у Београду, музејске библиотеке, рукописна књига и стара
штампана књига у Београду, Педагошки музеј, Војни музеј, Музеј позоришне
уметности Србије.

Увод
Стара и ретка књига је појам који у музеолошким оквирима има
истакнуто место. Према подацима које су специјалне библиотеке у
установама културе доставиле за базу Мрежа библиотека Србије и
према подацима Народне Библиотеке Србије, у установама културе
чува се преко 3000 старих и ретких књига. У неким установама оне
нису у оквиру фондова специјалне библиотеке, већ су издвојене у
посебне збирке. Укупно 35,3% библиотека дале су податак да у својим
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фондовима поседују старе и ретке књиге.1 Ова библиотечка грађа је
културно наслеђе од посебног интереса за Републику Србију и као такво
ужива посебну заштиту, утврђену законом којим се уређује култура, као
и другим прописима, без обзира на то у чијој је својини, односно код
кога се налази и да ли је регистрована и евидентирана. Према Закону,2
стару и ретку библиотечку грађу чине:
1. старе српске књиге:
- рукописне књиге на српскословенском и српском језику српскословенског језичког периода, закључно са 18. веком, као и рукописне књиге настале до 1867. године, на српскословенском, рускословенском (у
српској употреби), славеносрпском и српском народном језику;
- штампане књиге, периодичне и друге публикације објављене
на српскословенском, рускословенском (у српској употреби), славеносрпском и српском језику, закључно са 1867. годином;
- рукописне и штампане књиге на страним језицима чији је аутор
припадник српског народа, закључно са 1867. годином;
- издања дубровачке књижевности, која припадају и српској и
хрватској култури, закључно са 1867. годином;
2. старе стране књиге: рукописне и штампане књиге објављене до
године која се узима као критеријум по прописима државе из које потичу.
Рукописаних књига код Срба, које нису сачуване, има још од времена
Ћирила и Методија. До нас су дошли преписи њихових књига, и то из
друге половине 10. века и почетка 11. века. Писане су глагољицом или
ћирилицом. Најстарија српска књига је Маријинско глагољско јеванђеље
из 11. века, писана глагољицом. У њему већ има трагова утицаја српског
језика, под чијим утицајем ће се касније развити српска редакција
старословенског језика и зато се претпоставља да је преписивач био
Србин.3 Најстарије рукописне књиге у Срба су на пергаменту, белом и
жутом, а хартија се појављује у 14. веку. До краја 15. века све српске
књиге су рукописне, када се појављују штампарије а у употребу полако
улази и штампана књига.
1 Марина Митрић, „Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми”, https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=2619 (преузето 20. 3. 2018).
2 „Закон о старој и реткој библиотечкој грађи”, Службени гласник Републике Србије, бр. 52 (2011).
3 Ђорђе Сп. Радојичић, Рукописна и штампана књига (Београд: Музеј примењене уметности,
1952), 4.
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Инкунабуле и старе штампане књиге на српском језику јављају се
крајем 15. века, издају се током читавог столећа, да би са последњом
књигом, 1638. године, престале да постоје. Њихова појава је условљена
једним од револуционарних проналазака касног срредњег века – новом
техником умножавања књига, Гутенберговим покретним ливеним
словима, која је заменила скупу и заметну праксу писања књиге руком. Из
Мајнца, родног места Јохана Гутенберга и града у којем се 1455. године
појавила прва штампана књига (Библија од 42 реда), нови изум брзог и
лаког умножавања књига ширио се по земљама Западне Европе, у пуном економском и културном замаху. За кратко време, у низу европских
градова, стотине штампарија претвориле су ову „црну уметност” у све
утицајније средство просвете и уносне трговине. Предност ове технике
уочио је и зетски деспот Ђурађ Црнојевић, просветитељ и љубитељ
књиге, који је набавио пресу у Венецији. Прва књига у штампарији
Црнојевића је Октоих првогласник, изашла на Цетињу 1494. године, и
она представља најстарију књигу штампану ћирилским словима код јужнословенских народа. Наше инкунабуле, потекле из штампарије Црнојевића, врхунска су дела јужнословенске графике, чији квалитет и лепоту
није достигла ни једна српска средњовековна штампарија. По турском
освајању, 1496. године, прекида се рад цетињске штампарије. Губљење
политичке самосталности и недостатак материјалних средстава спречавају да се штампарска делатност настави и разграна. Скроман квантитет
српских штампарија и издања резултат су времена у којем су настајале.
Почев од цетињске, укупно је само 15 штампарија издало око 40 издања,
од којих је више од половине изашло у Венецији.4 Почетком 16. века
Венеција, један од градова са најразвијенијим штампарством у Европи,
већ је имала неколико стотина штампара који су издавали књиге на
језицима других народа. У 18. веку штампано је свега 413 разноврсних
српских књига. У Бечу, у српској штампарији Ј. Курцбека штампана је
151 књига, од Ст. Новаковића 1792. године прекупљеној штампарији
67, код Каливоде 2 књиге. У Будиму у Универзитетској штампарији 74,
код Н. Ејценбергера, Ј. Летнера и Пацка по једна књига. У Венецији код
Димитрија Теодосија 50, Пане Теодосија 4, Николе Пецана 12 књига.5
4 Луција Цернић и др., Стара српска рукописна и штампана књига: из београдских збирки:
каталог издања (Београд: Народна библиотека Србије: Културно-просветна заједница Србије,
1984), 18–19.
5 Мита Костић и др., Српска штампана књига 18.века: каталог (Београд: Народна библиотека
Србије; Нови Сад: Матица српска, 1963), 19.
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Српске књиге и публикације у Мађарској штампане су у Будиму од 1796.
године, у Пешти после 1837. године, у Сегедину после 1841. године,
нешто у Немачкој (у Лајпцигу, после 1823. године), а затим у Русији (у
Петрограду, Москви, Одеси), у Швајцарској (у Женеви), у Темишвару
(после 1823. године) и у Трсту (од 1835. године).6
Музеји су установе културе које систематски прикупљају, научно
обрађују, чувају и излажу предмете уметничког, техничког, научног,
историјског или археолошког материјала. Србија има преко 110 музеја,
галерија и збирки. Њихов рад регулисан је Решењем о утврђивању
надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и
према територији (Сл. гласник РС, бр. 28/95) и организовани су према
хијерархијском и регионалном принципу. Организациону структуру, у
већини музеја, чине одељења формирана око тематских збирки – најчешће
археолошких, етнолошких, историјских, нумизматичких и уметничких,
као и помоћне стручне службе попут конзерваторско-рестаураторског
одељења, одељења документације, фотолабораторије.7 Специјалне
библиотеке музејског типа у свету развијале су се још од оснивања првих
музејских институција у 19. веку. Сакупљајући специфичну литературу
оне су временом постале интегрисани део музејских институција.8
Коришћење фондова специјалних библиотека ограничено је на одређене
корисничке групе, зависно од типа организације, у чијем саставу је
образована, односно од специфичног типа корисника.9 У раду ће бити
представљене збирке у Војном музеју, Педагошком музеју и Музеју
позоршне уметности.
Војни музеј
Војни музеј, установа са посебним значајем у српској култури, настала је у години стицања државне независности Кнежевине Србије,
1878. Историја Војног музеја је слика континуитета и дисконтинуитета
6 Ђорђе Сп. Радојичић, Рукописна и штампана књига (Београд : Музеј примењене уметности,
1952), 26–27.
7 Марина Митрић, „Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми”, https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=2619 (преузето 20. 3. 2018).
8 Катарина Крстић и Оливера Настић, „Специјалне музејске библиотеке код нас и у свету:
историјат и карактеристике библиотека музеја савремених визуелних уметности”, Панчевачко
читалиште, бр. 15 (новембар 2009).
9 „Закон о библиотечко-информационој делатности”, Службени гласник Републике Србије, бр
52 (2011).
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историје српског народа, трајање које прекорачује више људских живота, постојање неколико држава и режима, памћење материјализовано у
музејским збиркама.10 У депоима музеја чува се више од 32000 предмета,
сређених у десет збирки, који су стизали вољом дародаваца, откупом
или су ископавани на археолошким локалитетима и тврђавама.11 Поред
прикупљања музејских предмета у фондове, похрањивано је и писано
благо. Брижљиво прикупљан, обрађиван и чуван библиотечки фонд,
углавном из области опште и националне историје, војне науке, историје
уметности, археологије, етнологије и музеологије на српском и светским
језицима, значајно је увећан и данас има око 13500 књига и преко 6000
часописа.
Најстарија књига у библиотеци Војног музеја је из друге половине 16. века, штампана у Венецији, 1574. године: Stratagemi militari di
sesto giulio frontino, in Venetia. Чува се и неколико дела штампаних током 17. века у Бечу, Венецији, Нирнбергу, Амстердаму, а која се односе
на историју европских држава које су имале додира са дешавањима на
Балкану и утицајем на њега. Jедно од таквих је Relatione della republica
Venetiana, di giovani botero benese in Venetia, 1608. Дела из 18. века нису
реткост у овој библиотеци. Посебно место заузима тротомно дело о принцу Еугену Савојском из 1729. године: Dumont-rousset, histoire militaire
du prince Eugene de Savoye, du prince et duc de Marlborough, et du prince
de Marlborough, et du prince de Nassau-frise, a la haye. Ова принчевска
„војна историја” луксузне опреме, илустрована је гравирама на којима
су портрети војсковођа, прикази битака и опсада утврђења. Цело једно
поглавље посвећено је опсади Београда. Мање луксузно, али вредно
пажње је дело Les fortifikaions de tout le monde, a dresde, 1737, која говори
о утврђењима целог света. Врло вредан и богато заступљен је фонд књига
из 18. века, штампан у Бечу, писан готицом: Panfangsgrunde der gesammten wel-tweisheit zum gebrauche der forlesungen, Wien 1769; Reglement fur
die sammentlich=kaiserlich=kongliche infanterie, Wien, 1769.12
Деветнаести век је век буђења националне свести српског народа.
Српску револуцију, започету 1804. године, поред Срба, забележили су
и европски великани као што је Леополд Ранке, који о томе пише у Die
10 Анђелија Радовић и Предраг Лажетић, Војни музеј: 1878–2000 (Београд : Новинскоинформативни центар „Војска”, 2000), 4.
11 Предраг Лажетић и Анђелија Радовић, Војни музеј Београд: Military museum Belgrade (Београд
: Војни музеј, 2013), 102.
12 Анђелија Радовић, „Писано благо”, Војска, бр. 45 (1993): 39–40.
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Serbische Revolutio, делу штампаном у Хамбургу, 1829. године. Ратна
прошлост Балкана, нарочито ослободилачки ратови српског народа
у 19. веку, оставили су трага у европској историографији. Многа дела
су богата подацима о Војној крајини, Српском Војводству, Кнежевини
Србији и Краљевини Србији, те Босни и Херцеговини. Штампана су у
Бечу дела: Dienst=Reglement für die kaiserlich=königliche infanterie, 1808.
и Militär schematismus des österreichischen kaiserthumes, 1838.
Преглед ових дела говори о богатој и разноврсној збирци старе
штампане књиге у фонду Војног музеја.
Педагошки музеј
Педагошки музеј је једна од најстаријих институција ове врсте у
Србији. На иницијативу Учитељског удружења, а са циљем да прикупља
и чува наставна средства и све друге предмете од историјског значаја
за основне школе и учитеље, Школски музеј основан је 1896. године.
Током више од једног века постојања, прикупљено је неколико десетина хиљада уџбеника, наставних средстава, фотографија и докумената,
који сведоче о раду српских школа од почетка 19. века до данас. Током
свог постојања, Музеј се неколико пута селио, а од 1969. смештен је
у зграду некадашње Београдске реалке, подигнуте око 1840, односно у
кући Цветка Рајовића, тадашњег управитеља вароши београдске. 13
У Педагошком музеју се данас чува преко 45000 музејских предмета
(разноврсног музејског материјала и грађе), разврстаног према садржају
у збирке. Највећа збирка у Музеју, по обиму, је Библиотека која садржи:
Збирку педагошке литературе и педагошко-методских дела;
Збирку опште-друштвене литературе;
Збирку уџбеника из свих наставних области и за све нивое образовања;
Збирку школских извештаја и споменица школа;
Збирку старих књига (1777–1867);
Збирку педагошке периодике.
У Музеју се чува књига инвентара која обухвата попис раритета, а
вођена је од 26. фебруара 1963. до 28. августа 1970. године. Она садржи
406 наслова старе штампане књиге до 1867. године, укључујући и
13 Педагошки музеј, http://www.pedagoskimuzej.org.rs/istorijat-muzeja (преузето 3. 4. 2018).
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привезе, рукописну књигу Молитве (руком је исписао Илија Јаковљевић,
учитељ из Бранковине, 1831), четири наслова који не припадају корпусу
старе књиге, 35 фототипских издања (Мирослављево јеванђеље, Беч,
1897; Душанов законик, настао по Призренском рукопису око 1500,
Београд 1953; Радослављево јеванђеље из 1429, Београд 2001; Октоих
петогласник из 1494, Београд 1973). Од 1970. године приступило се
реинвентарисању целокупног фонда и том приликом наслови старих
књига реивентарисани су и укључени у општи књижни фонд.14
На основу извештаја о надзору старе и ретке библиотечке грађе
може се констатовати озбиљан проблем. Утврђено је да већина установа
не поступа по Закону о културним добрима (Службени гласник РС, бр.
71/94) и по Правилнику о регистрима старих и ретких књига (Сл. гласник РС, бр. 51/96). Велики број не поседује документацију о примерцима старих књига које су већ проглашене за културно добро, не води регистар културних добара, Народној библиотеци Србије не доставља податке о културним добрима које поседује (за потребе Централног регистра
културних добара), нити предлоге за категоризацију и проглашавање
старе и ретке књиге за културно добро од изузетног и великог значаја.
У појединим установама, где се старе и ретке књиге третирају као
музеалије, не постоје каталог ни инвентарне књиге за ову грађу. Према
Закону о културним добрима и Закону о библиотечкој делатности књиге
се не могу третирати као музеалије, већ се као библиотечка грађа морају
обрађивати према важећим међународним стандардима. Таква грађа не
мора се издвојити и припојити библиотеци музеја, али се мора обрадити
као библиотечка а не музеолошка грађа.15
Педагошки музеј је светао пример како треба издвојити наслове
старих књига као посебне целине и формирати збирке старе и ретке
књиге. Да би се обавили сви неопходни послови везани за формирање
музејске збирке, припремљен је пројекат Збирка старих и ретких књига
Педагошког музеја, започет 2011. године, a континуирано је трајао до
2014. године. Пројекат се реализаовао по конкурсу за суфинансирање
пројеката у области заштите културног наслеђа Министарства за културу и информисање Републике Србије и Скупштине града Београда
– Секретаријата за културу. Каталошки су представљене српске књиге,
14 Бранислава Јордановић, Записано ради сећања у будуће (Београд: Педагошки музеј, 2014),
12–15.
15 Марина Митрић, „Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми”, https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=2619 (преузето 20. 3. 2018).
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штампане до 1867. (гранична година за стару књигу). Збирку највећим
делом чине оригинална дела, потом прерађена и преведена дела. Најстарија књига у збирци потиче из 1755, а најмлађа је из 1867. године.
У Каталогу су описи распоређени хронолошки, а у оквиру године
поређани су азбучним редом (по аутору или наслову). Сваки примерак
је описан појединачно, а књиге у овој збирци штампане су ћирилицом
(грађанском и ређе црквеном), а један наслов латиницом. Библиографске
описе књига прате илустративни прилози (насловне стране, илустрације
из књига, уз поједине су и портрети аутора са краћим биографским
подацима). Поред књига, Каталогом су обухваћени и алманаси,
календари, школски извештаји, који су обрађени и сигнирани као књиге.
Из 18. века је 17 наслова и припадају старој и реткој библиотечкој грађи
од изузетног значаја. Најстарија књига у фонду Педагошког музеја је
Грамматіка в ׳полȥȣ и оупотребленїе ωтрокωвъ Сербских (Граматика
в ползу и употребленије отроков Сербских) Мелетија Смотрицког из
средине 18. века, 1755. године. Затим се ређају: Краткое введенїе въ
їсторю происхожденїѧ славено-сербскаго народа... Павла Јулинца, из
1765. године; Иѳїка ɪерополїтїка или Фїлософїа, јеромонаха пострижника
манастира Вердника из 1774. године. Ту је и књига Платона Левшина
Православное оученїе или Сокращеннаѧ христїанскаѧ богословїѧ… из
1784. године, па Нъмецкїй и сербскїй словарь из 1791, штампане код
Јосефа Курцбека; Граматіка италіанская Викентија Љуштина из 1794.
Значајне су и четири књиге Јована Рајића, архимандрита манастира
Ковиљ, две из 1794: Исторія разныхъ славенскихъ народовъ наипаче
Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ; у два дела, а четврти део је објављен
1795, када је објављена и Прибавленіе содержащее Важная писменная
Доказателства къ изясненїю исторіи славенскихъ народовъ. Рајићева
Историја у 4 тома је српским писцима била главни извор историјске
грађе и прва српска књига штампана помоћу пренумерације.16
Наслови од 1801. до 1867. године припадају старој и реткој библиотечкој грађи од великог значаја. У Музеју се чувају дела Атанасија Стојковића (1773–1832), доктора филозофије (физичких и математичких наука)
и првог српског физичара. Он је аутор тротомне Фѵсіке (из 1801,1802. и
1803. године), у оно време прве, најпотпуније, највеће и најзнаменитије
књиге из природних наука. Као присталица идеја Доситеја Обрадовића,
написао је ово дело са циљем да научи и просвети свој српски род и ос16 Бранислава Јордановић: Записано ради сећања у будуће (Београд: Педагошки музеј, 2014), 31.
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лободи га сујеверја. У поднаслову пише да је „простим језиком писана
за род славено-сербскиј”, штампана је у Будиму, у штампарији Краљевског универзитета. Ту су и књиге које до сада нису забележене у библиографским изворима: Филип Христић Кратка рачуница: за основне србске
школе, Београдъ,1850. и Прва знаня за основне Србске школе, 1867; Јован
Рајић Катихисїсъ малй, или Сокращенное Православное исповҍданїе:во
оупотребленїе Славено-Сербскѧ юности сочиненно, 1851. године. Више
има књига из друштвених наука, с посебним акцентом на педагошке
књиге, као што су први уџбеници Атанасија Стојковића, Атанасија Николића, Вука Маринковића, Емилијана Јосимовића. На полици старе и
ретке књиге налазе се дела Доситеја и Вука, Његоша, Бранка Радичевића,
преводи познатих стваралаца Леополда Ранкеа, Цицерона.
Прву географију у Срба написао је 1804. године Павле Соларић
Ключићъ у мое Землеописанɪе, штампао у Венецији код Пана Теодосијева.
Исте године објављује и Ново гражданско Землеописанɪе, у 2 дела са
37 географских карти. Занимљива је и Численица или Наука рачуна
Дошеновића из 1809. као једна од најстаријих књига из математике
код Срба. Штамана је у Будиму у штампарији Краљевског унгарског
униврзитета. Имала је 200 пренумераната, највише трговаца. Численица
је једини штампани уџбеник за који се зна да је коришћен у београдској
Великој школи у доба Првог српског устанка”.17
Писменица сербског іезика: по говору простога народа написана
Вуком Стефановићем Сербіанцем, 1814. године штампана је у царској
Виени, у печатњи Јоана Шнирера, а посвећена „пречестньеншему господину Мелентиу Никшићу”. Српски рјечник: истолкован њемачким и
латинским ријечма, скупио га и на свијет издао Вук Стефановић, штампан у Бечу, 1818. године су само од неких дела оца српске азбуке које
Музеј има. Чува се и Жизнь и подвиги князяз Милоша Обреновича,
верховнаго вождя и предводителя народа сербскаго, штампана у
Санкпетербургу, у штампарији тј. типографији Н. Греча, из 1825. Од
Доситејевих дела сачувани су Мезимацъ Г. Досиѳеа Обрадовича: Часть
втора Собраня разныхъ Нравоучителныхъ Вещей въ ползу и увеселенїе,
штампан у Будиму у Краљевском мађарском свеучилишту, 1818. године, Писма Досіѳеа Обрадовића, као продуженіе (наставак) Живота и
приключенія, штампана код Глигорија Возаревића у Београду у Књажеско-србској типографији, 1833 (постхумно), као и Басне. Исторія Сербіе:
17 Бранислава Јордановић: Записано ради сећања у будуће (Београд: Педагошки музеј, 2014), 39.
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одъ почетка 1813-е до конца 1815-те, Симе Милутиновића Сарајлије,
издата у Лајпцигу 1837. део је културног блага Педагошког музеја.
Значајна су и дела Георгија Магарашевића, оснивача и првог уредника Летописа Матице српске: Исторія найважніи политични европейски
приключенія : от Вїєнског мира 1809. до 1821. год., штампана у Бечу „у
печатньи содружества Мехитаристическог”, 1823 (постхумно и 1831) у
Будиму, његова Кратка всемірна исторіа. И Његош је сачуван: Лажни цар
Шћепан Мали, штампан у Трсту, 1851, издао Андрија Стојковић, Вуковом азбуком, затим Песме Бранка Радичевића, штампане исте године у
Бечу, у Јерменском манастиру. Из последње граничне године 1867. има
15 наслова. Спомињемо Стојана Новаковића и његов Мали извод из
историје српске књижевности за вишу женску школу, Јосифа Панчића и
Јестаственица минерологија и геологија.
Збирка је посебно значајна по својој специфичности, јер је
превасходно чине педагошке књиге, тј. уџбеници и приручници који
су наменски писани за коришћење у српским школама у 18. и првој
половини 19. века, али има и оних књига које нису наменски штампане
као уџбеници, а да су се тако, због оскудице користиле. Први штампани
уџбеници за основну школу су: Часловац (1835), Кратко хришћанско
поученије за српску децу, превод са руског Глигорија Зорића (1837),
Српски буквар или нова азбучна књижница Петра Радовановића, Мали
учитељ или српски буквар Глигорија Зорића, Мала читаоница за начелно
упражњеније младежи, прва читанка штампана у Србији (1839) Димитрија Исаиловића и његов превод Немачког буквара (1837), Кратки
катихизис и Кратка свјаштана историја архимандрида Гаврила
Поповића и прва Рачуница (Рачуница за учећу се младежь у народнымъ
училиштима Княжества Србіє) Симеона Прице (1843).18
Публикације штампане до 1867. физички су издвојене из општег
књижног фонда у складу са Законом.19 Сачињен је списак публикација
које припадају корпусу старе књиге поштујући принципе ретроспективне
националне библиографије (писане на српском језику, аутори су Срби,
а штампане су изван територије Србије). Овај Каталог је намењен
пре свега историчарима школства јер пружа обиље података, али је и
драгоцен извор за све категорије истраживача и значајан је за регистар
културних добара.
18 Исто, 18.
19 „Закон о старој и реткој библиотечкој грађи”, Службени гласник Републике Србије, бр. 52
(2011).
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Музеј позоришне уметности Србије
Непосредан повод оснивања Музеја позоришне уметности Србије
била је изложба поводом осамдесет година од отварања зграде Народног
позоришта у Београду. Прва велика изложба, организована 1949. године,
приказала је целокупну делатност Народног позоришта од оснивања и
период развоја позоришног живота у Београду. Током припреме изложбе родила се идеја оснивања позоришног музеја, чији би задатак био да
прикупља, чува и проучава материјал који је драгоцен за историју и развој позоришне уметности у Србији. Музеј позоришне уметности Србије
основан је 28. новембра 1950. године, Уредбом министра за науку и културу Народне Републике Србије, са задатком да прикупља, чува, проучава и излаже материјал од значаја за развој позоришне уметности у Србији, као и материјал који се односи на живот и рад истакнутих чланова
позоришта. Библиотека Музеја позоришне уметности Србије у Београду
формирана је 1952. године, када се први пут помиње као Одељење
Библиотеке, Хемеротеке и Позоришне библиографије, па све до формирања савременог одељења под називом Библиотека, Хемеротека и
Дигитална колекција.20
Фонд библиотеке Музеја обухвата више од 9.000 инвентарисаних
монографских публикација и преко две стотине наслова периодике. Посебну целину чине заоставштине уметника Душана Ристића и Мишела
Ковачевића, чије библиотеке броје нешто мање од 3000 јединица.
Фонд је смештен по систему УДК и обухвата све тематске целине
значајне за проучавање и бављење позоришном уметношћу (историја,
теорија и позоришна критика, национална и инострана драмска
књижевност, историја и теорија драме, књижевна критика, биографије
истакнутих позоришних стваралаца, сценографија, костимографија,
најзначајније енциклопедије и приручници из ових области). Библиотека Музеја позоришне уметности Србије поседује богату збирку, више од
100 старих и ретких књига из 18. и 19. века, која се са посебном пажњом
попуњава.21 Најстарија књига је издање Голдонијевих комедија22 из 1761.
године, а изузетну вредност има и париско издање Расинових дела из
1769, Молијерова дела, штампана у Берлину 1788, корисна илустрована
20 Оља Стојановић, „Библиотека музеја позоришне уметности Србије у Београду од оснивања
до данас”, Библиотекар, бр. 1–2 (2016).
21 Исто.
22 Карло Голдони, Терговци: комедїа у три акта (Лајпциг, 1787).
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издања попут Гогољевог Ревизора из 1885. са фотографијама поставке
Императорског московског малог театра, или издање Шекспирових
комада из 1882. са илустрацијама сер Џона Гилберта... У овом
фонду налазе се најзначајнија дела српске књижевности, као што је
Доситејево дело Собраніе разныхъ нравоучителныхъ вещей: вЪ ползу
и увеселенїе Досиөеемъ Обрадовичемъ, а штампано Въ Віеннѣ: При Г.
Стеф. Новаковичѣ, 1793, Трагедїа сирѣчъ Печалнаę повѣсть õ смерти
послѣднęгõ ц(а)рę сербскагõ Уроша Пęтагõ, и õ паденїи сербскагõ
царства, Јована Рајића, штампана у Будиму 1789. године, или како пише
„сочинена и произведена апслг [тј. 1733] года в° Карловцѣ Сремском°, а
нłнѣ пречищена и исправлена предлагаетсę трúдом° и тщанїем° Í. Р”, на
полици је Видаковићева Историја о прекрасном Јосифу, из 1805. године.23
Значајна су дела Јоакима Вујића из 1828. године: Путешествіе по
Сербіи: во кратцѣ собственномѣ рукомъ нѣговомъ списано у Крагоевцу
у Сербїи;24 више дела Ивана Гундулића: Diana, I Armida: pjesAnzi
sloʃceni po gosparu Givu Fr. Gundilichja vlastelinu dubrovackomu25, 3. изд.
објављено у Дубровнику 1837; затим Proserpina: scjalosno prikasanje,26
из 1843; Лажни цар Шћепан Мали: Историческо Збитије Осамнајестога
Вијека / Пјесмотворје Његове Свијетлости Петра Петровића Његоша,
Владике и Господара Црнегоре, у Трсту је издао друго значајно име
српске културе, Андрија Стојковић, 1851. године; Горскій віенацъ:
историческо событіє при свршетку XVII віека / сочиненіє П.П.Н. владыке црногорскога, издање из 1860. године,27 више дела Јована Стерије
Поповића: НевиностЬ или Светиславъ и Милева: жалостно позориште
у петъ дѣйствія / ІоанномЪ С. ПоповичемЪ Мудролюбїя Слушателѣмъ
сочинѣно, штампано у Пешти трошкомъ Матице србске, 1827; Животъ
и витежка воеваня славногъ кнеза епірскога Ђорђа Кастріота Скендербега / описана Іоанномъ С. Поповичемъ мудролюбія слушателѣлемъ,
такође штампано у Пешти трошкомъ Іосифа Миловука, 1828; Милошь
Обилићь: юначко позориште у петъ дѣиствія / сочинѣно Іоанном Ъ С.
23 Íсторїа õ прекрасном° Íõсифú / На Стїхове составлена Милованом° Видаковичем°.... - [Нови
Сад] : На тйп° же издата Г. Дамїаном° Каúлицїі..., 1805 (В° Бúдинѣ градѣ : Печатана писменł
Славено-Сербскїę Печатни Кралевскагõ Всеúчилишта Пештанскагõ.
24 Іоакіма Вуича... Путешествіе по Сербіи: во кратцѣ собственномѣ рукомъ нѣговомъ списано у
Крагоевцу у Сербїи. Будим: Печатано у Славено-Сербской и восточны прочи языка печатни
Кралевскаго Всеучилища Пештанскаго, 1828.
25 Dživo Gundulić. Diana i Armida: pjesanzi (Dubrovnik, 1837).
26 Dživo Gundulić. Proserpina: scjalosno prikasanje (Dubrovnik, 1843).
27 Издање које су прештампали Иво Врбица и Томо Мицковић из Црне Горе.
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Поповичемъ мудролюбія слушателѣмЪ.... издано Іосифомъ Миловукомъ,
1828. године. Посебно место ове збирке чине преводи Милована Видаковића, штампани средином 19. века, као што су дело Јохана Јакоба
Енгела: Благородный отрокЬ: весела игра / драматіческое измышленіе,
сЪ немецкога єзыка на сербскій преведено МилованомЪ ВидаковичемЪ
профессоромъ, штампано у Будиму: писмены кралѣвскаго Всеучилища
Пештанскогъ, 1836. и Божидара Радичевића: Вилхелм Тел: Драматичка
игра / од Фридриха Шилера; преведена Божидаром Радичевићем,
штампано у Бечу, у штампарији Јерменскога манастира, 1847. године.
Библиотека има строго утврђена правила коришћења фонда.28
Библиотечки материјал се не износи из зграде Музеја, а старе и ретке
публикације, као и публикације које имају својство културног добра
користе се искључиво уз присуство библиотечког радника.
Закључак
Библиотеке у установама културе усмерене су ка очувању културне
баштине, те у својим фондовима чувају старе и ретке књиге, законом заштићене као културна добра, који сведоче о богатој традицији Београда
и Србије, а књиге су стизале са различитих мердијана. У збиркама
Војног музеја, Педагошког музеја и Музеја позоришне уметности, налазе
се књиге из области књижевности, историје, историје књижевности,
природних и војних наука, религиозне и црквене књиге. Оне су писане
на црквенословенском, славеносрпском, српском и руском језику. Велики
број најстаријих штампаних књига, које се налазе у фондовима ових музеја
штампан је у Венецији. У збиркама се чувају и дела штампана током 17.
века у Бечу, Нирнбергу, Амстердаму, а током 18. и 19. века стизале су у
Србију из познатих штампарија у Бечу, Будиму, Пешти, Лајпцигу.
У музејским библиотекама присутна је тежња да се корисницима,
који проучавају дела из збирки рукописне и старе штампане књиге (професори Универзитета, научни радници, студенти постдипломских студија, запослени у музејским установама), изађе у сусрет и омугући им се
стручна помоћ и приступ овим збиркама, у просторијама музеја.

28 Правилник о раду библиотеке Музеја позоришне уметности Србије – установе културе од
националног значаја (специјална библиотека), http://mpus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/
Pravilnik-o-radu-Biblioeke-MPUS-201611.pdf (преузето 24. 4. 2018).
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Summary: The Serbian capital has 52 museums (artistic, cultural-historical, memorial, technical
and natural-history museums) whose interesting settings, rich treasures and a large number of
representative objects speak about the most diverse periods of life in Belgrade. Some museums
in their libraries keep a manuscript and an old printed book as a cultural and scientific treasure
that presents a testimony of how the city was created, at what time and on what occasion it
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evolved. The composition of collections of manuscript and old printed books of Belgrade’s
museums is diverse, thematic and linguistic, and the paper will include funds from the Military
Museum, the Pedagogical Museum, and the Museum of Theater Art of Serbia.
Keywords: Museums in Belgrade, museum libraries, manuscripts in the old printed book in
Belgrade, Pedagogical Museum, Military Museum, Museum of Theatrical Art of Serbia
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УЛОГА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ДИСЕМИНАЦИЈИ НАУЧНИХ
ИНФОРМАЦИЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Сажетак: Успешно бављење струком зависи од могућности праћења развоја и примене
научних открића као и од праћења развоја струке код нас и у свету. Након завршеног
формалног образовања стручни радници треба да наставе неформално образовање у
струци због чега често говоримо о потреби за доживотним учењем. Јавне библиотеке
могу им пружити одговарајућу подршку. Током стручног формалног образовања
полазници су усмерени на универзитетске и средњошколске библиотеке тако да
јавне библиотеке нису перципиране као могући извор актуелних научних и стручних
информација. Народна библиотека Ужице je, да би на адекватан начин унапредила
услуге намењене стручним радницима у локалној заједници, спровела анкетирање
професора средњих стручних школа, желећи да утврди информационо понашање и
ставове кад је у питању праћење научних информација и иновација у струци. Резултати
нам показују у којим областима можемо своје услуге прилагодити циљној групи.
Кључне речи: јавне библиотеке, доживотно учење, стручни радници, дисеминација,
информације, информациони хоризонти, информационо понашање.

Увод
Појавом јавних библиотека у другој половини 19. века, целокупно
људско знање и стваралаштво било је уобличено и смештено на једном
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месту. Због епитета „јавне”, оне су припадале и биле намењене свима,
без обзира на узраст, пол, расу, вероисповест, националност, друштвени
положај, језик. Окупљале су заљубљенике у књигу и оне који су их
стварали, црпели знање и лепоту из других и туђих дела. Библиотеке
су биле места где су настајала прва позоришта, културно-уметничка и
певачка друштва. У библиотеке су људи долазили да чују и да кажу, да
слушају и да виде, оне су им пружале све: задовољство, испуњеност,
духовно уздизање и иновативност.
У Манифесту за јавне библиотеке, који је издала IFLA/UNESCO,
наглашено је да јавне библиотеке као „локалне капије знања”1 треба да
су „центри информација који омогућавају да све врсте знања и информација буду одмах на располагању корисницима.”2 Основни задаци јавне
библиотеке, као једног од главних носилаца информација, образовања,
културе у једној локалној заједници груписани су у дванаест области,3 а
у овом раду биће речи о „подршци индивидуалном образовању и самообразовању, као и формалном образовању на свим нивоима”.
У извршавању циљева поменутих задатака неопходна је сарадња и
упућеност на партнере, односно кориснике и људе из других струка на
локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. На основу
свега овога, може се извести закључак да јавне библиотеке имају изузетан утицај на неколико сегмената свакодневног живота: образовање (потпора су доживотном учењу и усавршавању као и обезбеђивању простора и адекватних услова намењених овим активностима), информисање
(прикупљање, селекција, обрада и дисеминација свих врста информација, како штампаних тако и дигиталних, где су заступљене све области
људског знања) и забава (позајмљивање и читање белетристике као и
других музичких, аудио и видео збирки).
1 http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm (преузето 9. 10. 2018).
2 http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm (преузето 9. 10. 2018).
3 http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm (преузето 9. 10. 2018).
Наведени задаци јавне библиотеке су: стварање и неговање читалачких навика код деце
раног узраста; подршка индивидуалном образовању и самообразовању, као и формалном
образовању на свим нивоима; пружање могућности за лични креативни развој; подстицање
маште и креативности код деце и младих; повећање свести о културном наслеђу, разумевања
уметности, научних достигнућа и открића; омогућавање приступа културном изражавању које
се остварује кроз све сценске уметности; унапређење дијалога међу културама и неговање
културне разноликости; подршка усменој традицији; обезбеђивање приступа информацијама о
друштвеној заједници за све грађане; пружање одговарајућих информационих услуга локалним
предузећима, удружењима и групама људи сличних интересовања; допринос унапређењу
вештина информатичке и компјутерске писмености.
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Дисеминација научних информација у библиотечко-информационом
систему
У савременом добу стручни радници имају многобројне изазове, а
првенствено би требало да прате развој струке, законске регулативе које
се врло често мењају, примену нових технологија и примере успешне
праксе код нас и у свету. Јавне библиотеке су најбољи ослонац у доживотном учењу. Данас не постоји занимање у оквиру ког се не захтева
спремност на учење и промене како би се удовољило захтевима радног
места. Доживотно учење и развој медијске и информационе писмености
код ученика и студената требало би да буду у фокусу.
Многе земље дају приоритет развоју ИКТ4 (Информационе и комуникационе технологије) сектора како би дошле до бржег привредног
раста. Да ли ће улагање у ИКТ сектор бити улагање у економски раст
или промашена инвестиција зависи од квалификованих људских ресурса,5 а до њих долазимо преко адекватног система формалног образовања.
Интернет је настао у другој половини прошлог века, а масовно се
користи од краја 20 века. Развијене земље су, у кратком периоду, увеле у основне и средње школе наставне предмете из ове области. Након
више деценија развоја ИКТ сектора, преплављени смо информацијама
на интернету чију поузданост тешко можемо проверити. Зато постоји
потреба за сигурним мапама до поузданих података. Рад са „универзумом информација”6, а под овим се подразумевају све прикупљене и забележене информације које постоје и које су доступне, чине суштину
библиотекарства. Библиотекари су се раније бавили прикупљањем и
формирањем фондова (књижне и некњижне грађе тј. часописа, новина, извештаја, пaтената, плаката, фотографија, видео и аудио записа,
уметничких и музејских предмета), док је данас са појавом дигиталних
извора тај посао постао много комплекснији, баш као и саме потребе
корисника јавних библиотека.
Када говоримо о информацијама, не можемо а да не поменемо израз
4 ИКТ (Информационе и комуникационе технологије) можемо данас посматрати као кишобран
који обухвата све што је везано за рачунаре, софтвер, информације, умрежавање и комуникационе
технологије. Све што садржи или користи софтверски контролисана електронска кола, или је
технологија која помаже људима или уређајима да комуницирају једни са другима, то је ИКТ.
http://dis.org.rs/sr/it-zanimanje/ikt-okvir/ (преузето 5. 10. 2018).
5 Rade Stankić, Biljana Jovanović Gavrilović, Jasna Soldić Aleksić, „IKT i obrazovanje kao podsticaj
ekonomskom razvoju”, Ekonomski horizonti, sv. 1 (januar–april 2018): 62.
6 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: CLIO, 2005), 126.
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који је све више присутан у службеној и пословној комуникацији, а то
је дисеминација. Дисеминација се најчешће појављује у повезаности са
подацима, информацијама, знањем, порукама. Реч дисеминација (disseminatio)7 латинског је порекла и значи разношење, ширење, разглашавање.
Шта то значи са становишта библиотекарства? То значи да се у послу у коме
учествује већи број сарадника, резултати, информације, подаци, знање
преноси ширем кругу корисника. У данашњем, савременом електронском
окружењу акценат се ставља на анализу информација, која постаје
„нова доминантна унутрашња функција библиотекарског рада”.8 Наиме,
специјализоване службе задужене за семантичку обраду информација ,
при већим светским библиотекама, сада су добиле нови задатак, а то је
садржинска обрада, вредновање и квалитативна селекција информација.
„Друштвена одговорност библиотечко-информационог рада данас је
израженија него у целој досадашњој историји библиотекарства”.9
Библиотекари су развили читаве службе за класификацију, вредновање и дисеминацију научних информација. Резултати њихог рада
видљиви су кроз развијене базе података, агрегаторе, дигиталне збирке, цитатне индексе и друге сервисе, који савременим стручним и научним радницима дају могућности за стручно усавршавање и бављење научним радом. Почев од 2000. године па на овамо библиотечко-информациони систем Србије, посветио је велику пажњу примени
ИКТ-а. Настале су базе података и сервиси: Узајамни каталог COBIB,
SCIndex, DOISerbija, KoBSON. Формиран је Ceon (центар за научне
информације), који олакшава вредновање домаће стручне и научне периодике, уређивање научних часописа, припрему наших научних часописа за улазак у домаће и иностране базе података и обуку за електронско уређивање часописа. Пратећи развој библиотечко-информационог система Србије, Народна библиотека Ужице је, почев од 2004.
године, радила на промоцији база података и сервиса првенствено код
здравствених радника, професора Високе пословне техничке школе
струковних студија и просветних радника у средњим школама. Посебна пажња поклања се едукацији средњошколаца и младих, било кроз
индивидуалну обуку или кроз пројектне активности. После низа одржаних презентација и обрађених података стиче се утисак да се нисмо
7 Мирко Дивковић, Латинско-хрватски рјечник (Загреб: „Напријед”, 1987), 320.
8 Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад: Библиотека Матице српске:
Футура публикације, 2003), 39.
9 Исто, 40.

28

Корак библиотеке 3/2018

примакли циљу да Библиотечко-информациони систем Србије буде у
фокусу код просветних радника, када је у питању коришћење научних
информација и праћење иновација у струци.
Захваљујући информационим технологијама и њиховој примени
у свим сферама живота, постајемо презасићени информацијам које су
често непоуздане, мултиплициране и бескорисне. С друге стране, остаје информациона потреба за применом нових сазнања у струци како
бисмо унапредили свој рад и били у току са успешном савременом
праксом код нас и у свету. Прве библиотеке основане су као подршка
образовању, али временом је систем школских и универзитетских библиотека преузео ту улогу. Захваљујући томе, стручни радници не опажају систем јавних библиотека као могућу подршку у професионалном
напредовању и доживотном учењу. Таквом стању делимично су допринели и библиотекари из јавних библиотека, јер се нису наметнули у локалној заједници као битан фактор подршке културног развоја и учења.
Библиотекари морају да буду проактивни када је у питању маркетинг
услуга и фондова. Треба да креирају сопствене стратегије сарадње са
медијима и истрајно раде на постизању задатих циљева, како би поправили позицију код оснивача, али и код друштвене заједнице у целини.
Библиотеке су често суочене са огромним зидом незаинтересованости,
неразумевања и несхватања сврхе њиховог постојања, па се углавном
не узимају у обзир код израде важних докумената везаних за развој
информационог друштва.
Истраживање информационог понашања код праћења развојa струке
Народна библиотека Ужице, у жељи да своје услуге боље прилагоди потребама стручних радника у локалној заједници реализовала је
истраживање ставова просветних радника. Истраживањем је желела да
утврди у којој мери и на који начин просветни радници у средњим школама прате развој струке и задовољавају своје информационе потребе у
овој области. Библиотечко-информациони систем је учинио доступним
многе релевантне изворе информација, али је основно питање да ли их
потенцијални конзументи проналазе у обиљу неселективних извора. Савремени библиотекари треба да имају у виду корисника и да, у садејству
с њим, креирају информационе мапе ка изворима у складу са њиховим
потребама. „Постављање библиотечких ресурса на места на којима не
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бораве (потенцијални) корисници библиотеке је промашен потез”.10 Пре
осмишљавања нових видова сарадње са стручним радницима у локалној
заједници, Народна библиотека Ужице планира низ анкетирања како би
на што бољи начин задовољила информационе потребе везане за праћење развоја струке и унапређивање праксе.
Када су у питању информациони извори доступни на интернету као
приоритетно питање поставља се сврсиходност претраживања, унапређивање личних стратегија претраживања и развој сопствених филтера за
релевантне информације. Резултати ће, запосленима у библиотеци, омогућити адекватно креирање набавне политике стручне литературе, првенствено се ослањајући на потребе стручних радика у локалној заједници.
Анкетни упитник спроведен међу наставним особљем, садржао је
три врсте питања:
Прва три питања односила су се на личне податке: степен формалног образовања, године старости и године искуства на садашњем радном месту;
Друга група од три питања је идентификовала ставове према: праћењу научних информација и иновација у струци; улози БИС-а (Библиотечко-информационог система) Србије у дисеминацији информација и
испитивање потреба за консултацијама, при набавци стручне литературе
у локалној јавној библиотеци (за обраду података коришћена је Лихтерова скала процене слагања са наведеном тврдњом);
Најважнији део анкете било је питање којим се идентификује информациони хоризонт (или информациона мапа) коришћених извора и
најчешће коришћених комуникација при задовољењу информационих
потреба у циљној групи.
Циљеви истраживања
Библиотека је желела да провери да ли се Библиотечко-информациони систем Србије опажа као важан фактор у задовољењу информационих потреба у циљној групи?
Који се видови комуникације најчешће користе када је у питању
праћење развоја струке код нас и у свету?
10 Милица Васић, „Промена потреба корисника библиотеке услед промена концептуализације
доживљаја времена и информације под утицајем савремених технологија”, Инфотека, бр. 2,
(децембар 2013): 33. http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/arhiva/2013/2/infoteka-14-2-2013-18-36
(преузето 9. 10. 2018).
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Да ли животна доб стручних радника утиче на начин и врсту најчешће коришћених извора информација из стручних области у професионалном раду?
Да ли стручни радници сматрају да треба активно да учествују у
набавној политици јавне библиотеке када је у питању стручна и научна
литература?
Узорак за обраду података чинили су професори из две стручне
школе (91) и професори из гимназије (9). Према годинама живота било
је 10 анкетираних до 30 година, 16 од 31 до 40 година, 48 од 41 до 55, и
26 који су имали више од 55 година живота. При анализи резултата анкетирани су груписни у групу до 40 година (26), од 41 до 55 (48) и старије
од 55 година живота (26). Сви професори имали су високо образовање са
МА студијама или – седми степен стручне спреме у трајању од 4 године
па је у том погледу узорак био уједначен.
У анкетном упитнику коришћена је Лихтерова скала11 самопроцене
слагања са неким ставом у којој су биле по две ајтеме позитивне и негативне и једна неутрална. Метод рангирања коришћен је код питања у вези са
најчешћим видом сазнавања научних информација и иновације у струци.
Резултати анкете
Када је у питању значај праћења научних информација и иновација
у струци добијени резултати показују да просветни радници имају позитиван став о њиховом значају за унапређење праксе (в. Табелу 1).
Праћење научних информација и иновација у струци
је важно за постизање бољих резултата у послу
Уопште се не слажем
Не слажем се
Неодлучан сам
Слажем се
Потпуно се слажем

Резултати у
процентима
0,00 %
0,00 %
1,00 %
39,00 %
60,00 %

Табела 1. Праћење научних информација и иновација у струци

Потпуно се слаже 60% анкетираних, 39% се слаже да је у професионалном животу важно пратити развој науке и иновације у струци, а
11 Stanislav Fajgelj, Metode istraživanja ponašanja (Beograd: Centar za primenjenu psihologiju,
2014), 370–377.
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само 1% је неодлучно. Овај резултат указује на свест о неопходности доступних поузданих информација из струке и сродних научних области.
Занимљиво је добијене податке упоредити са перцепцијом библиотека
као фактора задовољења наведених потреба.
На тврдњу да библиотечко-информациони систем има важну улогу
у пружању научних информација 28% испитаника је одговорило да се
потпуно слаже, 56% се слаже, док је 14% неодлучно, а 2% испитаника
се не слаже са наведеном изјавом (в. Табелу 2).
Библиотечко-информациони систем Србије има важну
улогу у пружању научних информација
Уопште се не слажем

Резултати у
процентима
0,00 %

Не слажем се

2,00 %

Неодлучан сам

14,00 %

Слажем се

56,00 %

Потпуно се слажем

28,00 %
Табела 2. Улога БИС

Наведени резултати указују да има знатан број просветних радника
– 16% који не опажају библиотеке као важне у обезбеђивању научних
информација и иновација у струци. Потребно је осмислити активности
које би допринеле бољем позиционирању библиотека када је дисеминација научних информација у питању. У ту сврху може се планирати низ
активности из области маркетинга услуга, набавне политике, тематских
библиографија и др.
Када је у питању коришћење услуга јавне библиотеке, при задовољењу информационих потреба имамо још неповољнији резултат, 37%
испитаника не користи фондове нити консултује библиотекаре из јавне
библиотеке како би лакше дошли до потребних информација.
Да би стручни радници у локалној заједници перципирали јавну
библиотеку као потребну у обезбеђивању стручних и научних информација (било у штампаном или електронском виду) потребно их је консултовати при набавци грађе. Библиотека ће се на овај начин наметнути као
важан фактор у обезбеђивању научних и стручних информација. Кога
ће јавна библиотека консултовати треба искључиво да зависи од компетенција стручњака. Резултати анкете потврдили су да постоји позитиван став за овај вид сарадње код просветних радника средњих стручних
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школа. При набавци стручне литературе јавна библиотека треба да консултује стручњаке из локалне заједнице сматра 84% испитаника (30% се
потпуно слаже и 54% се слаже), док је 13% неодлучно, а 3% се не слаже
са наведеном изјавом (в. Табелу 3). Овај вид сарадње са локалном заједницом омогућиће јавној библиотеци да оснажи свој положај и да њена
улога буде видљивија.
При набавци литературе са актуелним научним
информацијама (било електронске или штампане) јавна
библиотека треба да консултује стручњаке из локалне
заједнице
Уопште се не слажем

Резултати у
процентима
0,00 %

Не слажем се

3,00 %

Неодлучан сам

11,00 %

Слажем се

54,00 %

Потпуно се слажем

32,00 %

Табела 3. Набавка стручне литературе у јавним библиотекама

Информационо понашање и праћење развоја струке
У библиотечкој стручној и научној периодици истраживање нивоа
развоја информационе и медијске писмености углавном се везује за академску заједницу и студенте, а ређе се разматра код осталих стручних
радника. У мају ове године „Читалиште: научни часопис за теорију и
праксу библиотекарства” доноси резултате опсежног истраживања о
вештини коришћења података и управљања истраживачким процесима.12 Делимично се могу упоредити подаци са приказаним подацима у
овом раду само у једном питању. Одговори на питање „Молимо Вас да
наведете тип података који иначе користите за истраживање”, у ком се
одговори више групишу на формате података, само се једна ставка односила на интернет претраге (као што су веб странице, блогови, имејлови,
друштвене мреже итд.). Најопштији вид интернет претрага користи 79 %
анкетираних а код нас је нешто већи број 88,37 %, што је и очекивано, универзитетски професори мање користе друштвене мреже и опште
12 Гордана Стокић Симончић, Драгана Сабовљев, „Информациона писменост наставника
и сарадника на Универзитету у Београду”, Читалиште, бр. 32 (2018): 15. http://citaliste.rs/
casopis/br32/stokic_gordana.html (преузето 15. 10. 2018).
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претраживање на интернету а више користе рецензиране изворе информација, него професори у средњим стручним школама.
Информационо понашање је веома сложен процес, а може се дефинисати као „изучавање начина помоћу којих људи траже, управљају, дају
и користе информације у различитим контекстима”.13 Народна библиотека Ужице је, овим истраживањем, идентификовала само понашање у
области тражења информација, односно испитивала је који се видови
комуникације ка информационим изворима најчешће користе а који се
ретко или уопште не користе. Овде би се могло говорити и о информационим навикама, чему анкетирани дају приоритет. Понуђене ставке су
рангирали од један до последњег ранга коришћеног извора тако да су
поједине анкете могле садржати само ранг један или од један до три, док
ставка која није део информацијског понашања није узимана у обзир.
Добијени резултати нам показују и који извори се уопште не консултују
у одређеном информационом понашању. Водило се рачуна да наведене
тврдње покривају области:14
• интерперсоналних извора (који обухватају изворе до којих долазе личним контактом са колегама, претраживање интернета коришћењем најједноставнијег претраживања у претраживачима
општег типа и посећивање стручних скупова);
• медија (све врсте медија који дају јавна саопштења);
• рецензираних извора (приручници, научни и стручни штампани
и електронски часописи и базе података);
• коришћења библиотечко-информационог система Србије.
Питање је гласило:
Научне информације и иновације у струци најчешће сазнајете (направите ранг листу тако да испред наведеног исказа унесете редни број
1 – за најчешће коришћен начин и тако редом да би број 10 био испред
најређе коришћеног начина, рангирајте само изворе које користите почев од 1 до нпр. 3 или 5, изворе које не користите немојте рангирати).

13 Edin Tabak, Damir Kukić, Informacijsko ponašanje (Zenica: Univerzitet u Zenici, 2013), 75. https://
www.researchgate.net/publication/312661952_Informacijsko_ponasanje (преузето 9. 10. 2018).
14 Ivana Turk, Kornelija Peter Balog, „Informacijski horizonti hrvatskih stručnjaka različitih profesija”,
Libellarium, no. 2 (2017): 332. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_
jezik=260467 (преузето 09.10.2018).
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Требало је рангирати следеће твдње:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Претражујем на интернету,
Пратим јавна саопштења из медија, штампе и слично,
У комуникацији са колегама,
Пратим стручне скупове, семинаре и слично,
Користим фонд јавне библиотеке или консултујем јавну библиотеку за могућности проналажења информација или позајмицу
грађе,
Пратим домаће штампане научне часописе,
Пратим домаће електронске научне часописе и базе података,
Пратим стране штампане научне часописе,
Пратим стране електронске научне часописе и базе података,
Користим приручнике које ми обезбеђује послодавац.

Библиотека је желела установити да ли постоји разлика у резултатима с обзиром на године живота. Када је избор информација у питању
сви људи реагују у оквиру личне мапе приоритетних информационих
извора што заправо чини информацијски хоризонт једне особе.15 У овом
раду је покушана идентификација информационе мапе која одсликава
најчешће коришћене изворе и комуникације када је праћење развоја
струке у питању.
Одговори треба да покажу:
• Који видови комуникације се најчешће користе када је праћење
научних информација и иновација у струци у питању,
• Како се перципирају информације које нуди библиотечко-информациони систем у односу на друге изворе,
• Како се позиционирају рецензирани извори информација и којим изворима преферирају просветни радници.
Анализом добијених одговора на поменуто питање утврђено је да
има 14 неважећех анкета16 тако да у овој анализи узорак чини 86 анкетираних особа.

15 Информацијски хоризонт се може приказати у облику концентричних кругова где се у првом
кругу налазе најчешће коришћени извори. Поменуте ауторке И. Турк и К. П. Балог су дале
исцрпну теоријску анализу увођења појма Информацијског хоризонта.
16 Нису узете у разматрање анкете у којима недостостаје ранг према учесталости коришћења
поред изјаве или недостаје одговор на ово питање.
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Резултати
Збирни резултат, без обзира на ранг, можемо користити као показатељ да ли се одређени начин комуникације или информациони извор
уопште користи. Јавну библиотеку 33,72% (29) анкетираних уопште
не перципира као фактор задовољења информационих потреба када је
праћење научних информација и иновација у струци у питању (Табела 4). Домаће и стране електронске научне часописе уопште не користи
48,84% (42) анкетираних, а штампане стране часописе уопште не користи 55,81%. Што се тиче коришћења научних и стручних часописа
највише се користе домаћи штампани часописи, али ипак 39,53 % (34)
не користи ни ове часописе.
Овај резултат указује да око 40% просветних радника не користи
стручну периодику за праћење развоја научних информација и иновација у струци што указује на потребу детаљније анализе проблема како
би се могло позитивно утицати на његово решавање. Могуће је да великом броју просветних радника нису познате могућности коришћења
ових извора у јавној библиотеци или да нису информисани о стручној
периодици на адекватан начин. Ако имамо у виду да 99% испитаника
сматра да је значајно пратити науку и иновације у струци в. Табелу 1.
Поставља се питање ако се не користи стручна периодика да ли је могуће пратити развој струке на адекватан начин. Објављивање стручних и
научних публикација има много ређу динамику када су књиге у питању
(10 и више година) а многа истраживања и примери добре праксе никада
се не објаве у књигама, већ само у часописима.
Праћење развоја струке и сродних научних области код највећег
броја анкетираних ослања се на интерперсоналне изворе. Збирни резултати, без обзира на вредност ранга, показује да је 89,53% (77) анкетираних бирало ставку да „У комуникацији са колегама” сазнаје за иновације
у струци; 88,37% (76) испитаника „Претражује на интернету”; 72,09%
(62) изјаснило се да „Прати стручне скупове, семинаре и слично”, в. Табелу 4.
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Понуђене тврдње
У комуникацији са колегама
Претражујем на интернету
Пратим стручне скупове, семинаре
и слично
Користим фонд јавне библиотеке
или консултујем јавну библиотеку
за могућности проналажења
информација или позајмицу грађе
Пратим домаће штампане научне
часописе
Пратим јавна саопштења из медија,
штампе и слично
Користим приручнике које ми
обезбеђује послодавац
Пратим домаће електронске научне
часописе и базе података
Пратим стране електронске научне
часописе и базе података
Пратим стране штампане научне
часописе

Укупан бр. бирања
(збирно ранг од 1 до
10)
77

У
процентима
89,53%

76

88,37%

62

72,09%

57

66,28%

52

60,47%

49

56,98%

48

55,81%

44

51,16%

39

45,34%

38

44,19%

Табела 4. Збирни резултати одговора на питање: Научне информације и иновације у струци најчешће сазнајете (резултати без обзира на редослед у рангирању, збир свих одговора )

Графички приказ резултата у Табели 4. Збирни резултати одговора на питање:
Научне информације и иновације у струци најчешће сазнајете (резултати без
обзира на редослед у рангирању, збир свих одговора 1– 10)

37

ИСТРАЖИВАЊА
Када су саопштења у медијима о развоју струке у питању 56,98 %
анкетираних изјаснило се да прати саопштења, док знатно већи број
консултује библиотекаре и библиотеке 66,28 % (в. Табелу 4).
Такође ако посматрамо коришћење рецензираних извора информација (приручника, домаћих и страних научних часописа) највећи број
прати домаће штампане научне часописе 60,47 %, а затим 55,81 користи
приручнике које обезбеђује послодавац. Занимљиво је да мањи број користи електронске домаће часописе 51,16 % иако интернет претражује
88,35 % испитаника. Разлика указује на могући проблем недостатка информација о онлајн издањима и информацијама о сервисима SCIndex
и DOISerbija. Када је у питању страна стручна периодика 45,34 % испитаника користи електронска издања, а нешто мањи проценат штампана. Онлајн издања стране стручне периодике доступна су преко сервиса KoBSON, а стручни радници могу им приступити преко рачунара
који су на академској мрежи, што може бити разлог да најмањи број
анкетираних користи ову литературу (када се посматра збирна вредност
у свих 10 рангова).
Библиотекари могу позитивно да утичу на коришћење онлајн издања тако што ће радити на промоцији поменутих сервиса. Израда тематских библиографија према исказаним потребама просветних радника је
још један начин да се активно укључе у овој области.
Збирни резултат најчешће коришћених начина за праћење научних
информација и иновација у струци (први ранг) без обзира на
године живота
Као најчешће коришћен начин при праћењу научних информација
и иновација у струци (ранг 1) налази се претраживање интернета, 60%
(52), а сви остали видови интерперсоналне комуникације имају вредности испод 10% (в. Табелу 5). Охрабрујуће је да међу анкетиранима постоји 6,28% анкетираних који на првом месту користе услуге библиотеке када прати научне и стручне информације, а 2,33% стране електонске
научне часописе (в. Табелу 5.) Када стручно особље као најчешћи вид
праћења струке наводи рецензиране изворе, стручне скупове и библиотеку, показује се да има јасан путоказ о поузданости информација које
жели да има, а таквих је само око 23% међу просветним радницима.
Рецензирани извори информација и друга библиотечка грађа требало би
да буду избор број један код већине стручних радника. Позитиван утицај
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у овој области може извршити добро обучен библиотечки кадар који би
посветио већу пажњу маркетингу услуга у циљној групи.
Ако погледамо највеће вредности у другом и трећем рангу ту је
32,56 % (28) испитаника одабрало да други ранг заузме тврдња – научне
информације и иновације у струци сазнајем у комуникацији са колегама.
Иста тврдња има максималну вредност и у трећем рангу и износи 25,58
% (22) анкетираних.
Први
ранг

У
процентима

Претражујем на интернету

52

60,46 %

У комуникацији са колегама

8

9,30 %

Пратим јавна саопштења из медија, штампе и
слично

6

6,98 %

Користим фонд јавне библиотеке или консултујем
јавну библиотеку за могућности проналажења
информација или позајмицу грађе

6

6,98 %

Пратим стручне скупове, семинаре и слично

5

5,81 %

Користим приручнике које ми обезбеђује
послодавац

4

4,65 %

Пратим стране електронске научне часописе и базе
података

2

2,33 %

Пратим домаће штампане научне часописе

1

1,16 %

Пратим домаће електронске научне часописе и базе
података

1

1,16 %

Пратим стране штампане научне часописе

1

1,16 %

Укупно

86

100 %

Понуђене тврдње

Табела 5. Број испитаника који је понуђену тврдњу ставио у ранг 1 – најчешћи
вид коришћене комуникације или извора када је у питању праћење научних
информација и иновација у струци.
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Графички приказ резултата из Табеле 5. Број испитаника који је понуђену
тврдњу ставио у ранг 1 – најчешћи вид коришћене комуникације или извора
када је у питању праћење научних информација и иновација у струци.

Анализа добијених резултата за први ранг у различитим старосним
групама
Узорак је груписан у три старосне групе: прва група до 40 година
– 20 анкета, друга група од 41 до 55 година – 43 анкете и трећу групу су
чинили анкетирани који имају више од 55 година – 23 анкете.
Анализом резултата у вези са најчешће коришћеним начинима када је
праћење развоја струке у питању у све три групе има коришћење интернета.
Најстарија група има испод 50% оних који најчешће користе интрнет, а остале две групе 65% (в. Табелу 6). Такође процентуално дупло више испитаника
у најстаријој групи прати јавна саопштења 13% наспрам 5% у најмлађој. Разлика постоји и када је у питању комуникација са колегама, највећи проценат
је код најстаријих 17,39% а најмањи у другој групи (4,65%). Када је праћење
стручних скупова и семинара у питању резултат је уједначен. Неочекивани
су резултати код коришћења рецензираних извора информација па анкетирани у групи до 40 година не наводе рецензиране изворе научних и стручних
информација као најчешће коришћене. Када је у питању коришћење фондова јавне библиотеке и помоћ библиотекара постоје битне разлике у корист
најмлађе групе, у којој се 15% испитаника изјаснило да им је то најчешће
коришћен начин док у најстаријој ниједан. Према резултатима у Табели 6.
идентификовали смо неке разлике када је животна доб у питању као и најчешће коришћени начини праћења развоја струке.

40

Корак библиотеке 3/2018

Понуђене тврдње

До 40 г.
живота

Од 41.
до 55. г.
живота

Више
од 55 г.
живота

Претражујем на интернету

65,00 %
(13)

65,12 %
(28)

47,83 %
(11)

Пратим јавна саопштења из медија, штампе
и слично

5,00 %
(1)

4,65 %
(2)

13,04 %
(3)

У комуникацији са колегама

10,00 %
(2)

4,65 %
(2)

17,39 %
(4)

5,00 %
(1)

6,98 %
(3)

4,35 %
(1)

15,00 %
(3)

6,98 %
(3)

0,00 %

Пратим домаће штампане научне часописе

0

2,33 %
(1)

0,00 %

Пратим домаће електронске научне
часописе и базе података

0

0,00 %

4,35 %
(1)

Пратим стране штампане научне часописе

0

2,33 %
(1)

0,00 %

Пратим стране електронске научне часописе
и базе података

0

2,33 %
(1)

4,35 %
(1)

Користим приручнике које ми обезбеђује
послодавац

0

4,65 %
(2)

8,70 %
(2)

100 %
(20)

100 %
(43)

100 %
(23)

Пратим стручне скупове, семинаре и
слично
Користим фонд јавне библиотеке или
консултујем јавну библиотеку за могућности проналажења информација или позајмицу грађе

Укупно

Табела 6. Број испитаника у различитим старосним групама који је понуђену
тврдњу ставио у ранг 1 – најчешћи вид коришћене комуникације или извора
када је у питању праћење научних информација и иновација у струци

Анкетирани су могли рангирати сваку ставку рангом од 1 до 10,
али ставке које се уопште не користе нису добијале свој ранг, тако се у
укупним резултатима појављује, за сваку ставку, максималан број избора у различитом рангу. У Табели 7 приказани су рангови с максималним
бројем бирања у групи испитаника (Г1 – група анкетираних до 40 година
живота, Г2 – група анкетираних од 41 до 55 година живота, Г3 – група
анкетираних која има више од 55 година живота). Рангови су обележени
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1Р – први ранг, 2Р – други итд. за сваку ставку (изјаву). Неке од ставки
имале су у више рангова исту вредност бирања (са највећом вредношћу),
а у тим случајевима дата је и просечна вредност рангова, ако је иста највећа вредност била у другом и у четвртом рангу онда је просечна вредност ПР = 3Р. У последљој колони је дата максимална разлика рангова
уз одређену ставку.
Потпуно слагање у све три групе јавља се код две ставке, првој и четвртој. Највећи број анкетирних ставку „Претражује на интернету” ставило је на прво место као најчешће коришћену а ставку „Пратим стручне
скупове и семинаре” на треће место. Највећа разлика се јавља код ставке
„Пратим стране штампане научне часописе” коју је највећи број испитаника ставило на пето место у Г1 групи а у групи Г3 тек на девето место
док просечан ранг у групи Г2 износи 8,1. Одступање веће од два имамо
и код ставке „Користим фонд јавне библиотеке или консултујем јавну
библиотеку за могућности проналажења информација или позајмицу
грађе” где је у Г1 више анкетираних бирало ову ставку у нижи ранг (има
бољу позицију) него у групи Г3 где је највећи број анкетираних ставило
на пето место. Слична је разлика (од два ранга) између групе Г1 и Г3
када је у питању ставка „Пратим домаће штампане научне часописе”.
Разлику од 1,5 до 1,4 у ранговима имамо код коришћења осталих рецензираних извора а још мању разлику од 1 имамо код ставке „Пратим
јавна саопштења из медија, штампе и слично” и „У комуникацији са колегама”. Обе наведене ставке имају највеће вредности у другом односно
трећем рангу у све три групе.
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Ранг (1–10)
са макс. бр.
бирања са
процентом

Г2 – 2. група
(од 41 до 55
год.)
Ранг (1–10)
са макс. бр.
бирања са
процентом

Претражујем на
интернету

1Р 65%

Пратим јавна
саопштења из
медија, штампе и
слично

Г1 – 1. група
(до 40 год. )

Г3 – 3. група
(више од 55 год.)
Ранг (1–10) са
макс. бр. бирања
са процентом

Разлика
(највиши Р –
најнижи Р)

1Р 65,12 %

1Р 47,83 %

0

2Р 25%

3Р 23,26 %

2Р 21,74 %

1

У комуникацији
са колегама

2Р 25%

2Р 37,21 %

3Р 34,78 %

1

Пратим стручне
скупове,
семинаре и
слично

3Р 20%

3Р 16,28 %

3Р 17,39 %

0

Користим
фонд јавне
библиотеке или
консултујем јавну
библиотеку...

1Р, 4Р 15%
ПР = 2,5Р

4Р16,28 %

5Р 21,73 %

2,5

Пратим домаће
штампане научне
часописе

3Р 15%

5Р 20,93 %

5Р 17,39 %

2

Пратим домаће
електронске
научне часописе
и базе података

4Р 15%

4Р, 6Р 11, 63
ПР = 5Р

2Р, 4Р, 8Р 8,70 %
ПР =3,6Р

1,4

Пратим стране
штампане научне
часописе

5Р 15%

6Р, 9Р, 10Р
11,63 %
ПР = 8,1Р

9Р 13,4 %

4

Пратим стране
електронске
научне часописе
и базе података

7Р 15%

7Р 11, 63%

7Р ,10Р 8,70 %
ПР =8,5Р

1,5

Користим
приручнике које
ми обезбеђује
послодавац

4Р ,7Р 10%
ПР = 5,5Р

5Р 18, 60 %

6Р
13,14 %

1,5

Понуђене тврдње

Табела 7. Максималне вредности при рангирању тврдњи од 1–10, приказане за
сваку групу посебно са датом максималном разликом у ранговима за појединачне ставке
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Закључак
Динамичне промене у савременом друштву наметнуле су потребу
за доживотним учењем као приоритетну у свим занимањима. Након завршетка формалног стручног бразовања, без обзира на ниво да ли је у
питању средње стручно образовање или високо, долази период стручног
рада у ком је потребно примењивати стечене вештине информацијске и
медијске писмености како би се ишло у корак са развојем струке. У току
радног века често се мењају занимања па је и у том смислу доживотно
учење наметнуто као приоритет. Основну подршку у доживотном учењу може пружити систем јавних билиотека, уколико направи адекватну
везу са овом популацијом у својој средини. У пракси имамо ситуацију да
се библиотекари обично не баве овом популацијом у смислу приближавања својих услуга њиховим потребама, а стручни радници не добијају
довољно усмерења ка јавној библиотеци током формалног образовања.
Народна библиотека Ужице, у жељи да активније учествује и да
пун допринос развоју локалне заједнице, настоји да стручним радницима приближи своје услуге. Такође жели да прилагоди набавну политику
стручне књиге потребама локалне заједнице. Библиотека је у ту сврху
осмислила анкету за професоре средњих стручних школа.
Анкетирањем је утврђено да скоро сви испитаници (99%) сматрају
да у свом професионалном раду треба да примењују и прате научне информације и развој струке. Када је у питању опажање значаја библиотечко-информационог система у дисеминацији научних информација позитиван став има 84% анкетираних, али 33,72% (29) уопште не користи
услуге јавне библиотеке за праћење научних информација (в.Табела 4).
Најчешће коришћени видови комуникације када је праћење развоја
струке у питању је претраживање интернета (60,46%) и то најопштије
претраживање, а све друге ставке имају знатно нижу вредност (мању
од 10%), па је нпр. БИС наведен као најчешће коришћен само код 6%
анкетираних. Коришћење онлајн часописа и база података је, без обзира
на ранг, на незадовољавајућем нивоу, јер 50 % анкетираних уопште не
користи ове изворе (в. Табела 4) па је потребно проверити сврсисходност претраживања интернета када је праћење научних информација у
питању.
Највеће разлике у резултатима, с обзиром на животну доб, појављују се код коришћења рецензираних извора информација (праћење страних штампаних научних часописа). Ови извори су боље позиционирани
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код млађих корисника него код старијих. Потпуно слагање имамо у све
три старосне групе када је у питању праћење стручних скупова, семинара и коришћење интернета (в. Табелу 7). Као што је рекао Нелсон Мендела „Образовање је најмоћније оружје које можете користити да бисте
променили свет” онда га и ми користимо да би смо унапредили живот у
локалној заједници. У тим променама јавне библиотеке имају значајну
улогу.
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ИСТРАЖИВАЊА
Summary: Successful occupation depends on the ability to monitor the development and
application of scientific discoveries, as well as from monitoring the development of our
profession in our country and in the world. After completing formal education professional
workers should continue non-formal education in the profession, which is why we often
talk about the need for lifelong learning. Public libraries can provide them with appropriate
support, because of its good territorial presence and well-arranged the library-information
system of Serbia, which enables the dissemination of reliable scientific information through
numerous services and systems. During professional formal education, attendees are directed
at university and high school libraries, and public libraries are not perceived as a possible
source of current scientific and professional information. National Library of Uzice, in order
to improve in an adequate way the level of services intended for professionals in the local
community, has conducted a survey of professors of secondary vocational schools, seeking
to determine information behavior and attitudes regarding the monitoring of scientific
information and innovation in profession. The results show us in which areas we can tailor our
services to the target group. It is planned - in the following period, to examine the information
behavior of professional economy workers for the same purpose.
Key words: public libraries, lifelong learning, expert workers, dissemination, information,
information horizons, information behavior.
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УДК 53:929 Хаџишеховић, М.

ПРИЈЕПОЉКА МУНЕВЕРА ХАЏИШЕХОВИЋ (1933–),
ДОКТОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ
Сажетак: Пријепољка Муневера Хаџишеховић (Пријепоље, 1933–), доктор физичке
хемије, свој радни век и научну каријеру (1960–1993), остварила је у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча. Са колегама са Института, деценијама је радила
на научним истраживањима, експериментима, студијама, мерењима, испитивањима,
теренским истраживањима везаним за физичко-хемијски састав воде, а бавила се и
посебном интердисциплинарном проблематиком изотопског састава подземних вода,
нарочито геотермалних. Верификовала је радиоактивне методе мерења изотопа јода,
стронцијума, итријума, сумпора и тритијума. Аутор и коаутор је поглавља у научним
монографијама међународног значаја, радови су јој заступљени у селекционим
зборницима, часописима (националног и међународног значаја).
Кључне речи: Муневера Хаџишеховић, Институт за нуклеарне науке „Борис Кидрич”
Винча, Пријепоље.

Увод
Муневера Хаџишеховић рођена је у Пријепољу 13. децембра 1933.
године (отац Ћамил био је занатлија, абаџија, а мајка Фатима (Куртовић)
учитељица и вероучитељица у Пријепољу. Школске 1940/41. године.
полази у први разред основне школе, а учитељица јој је била Лепа
Минић, једна од трију сестара из угледне породице Минић из Пријепоља.
Други разред завршила је 1942. године, на кратком курсу у Пријепољу.
Те године, Пријепоље је већ било под италијанском управом. Крај рата,
1945, дочекала је у засеоку села Ивање (Пријепоље), у чијој је основној
школи, за три месеца, завршила са одличним успехом трећи и четврти
разред основне школе код учитељице Дане Варагић.
У Пријепољу је завршила шест разреда гимназије,1 а седми
разред, због малог броја ученика, није отваран, па се Муневера 1951.
године, уписала у седми разред Друге женске гимназије у Сарајеву,
коју је са одличним успехом завршила, 1953. године. „У гимназији је
1 Хаџо Мушовић и Раденко Дивац, Звездани букета са Лима: Пријепољци у науци и уметности
(Пријепоље: Пријепољска гимназија, 2013), 393.
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била друштвено активна, посебно у
школском Културно-уметничком друштву „Младост”, у коме је једно време била и председник Друштва, које је
дуго било аниматор културе у општини
Пријепоље. У монографији Гимназије у
Пријепољу, аутора Љубомира Шуљагића
и Хаџа Мушовића („Пријепољска
гимназија 1913–2013”), прибележена су
њена сећања на друштвену и културну
делатност школе.2
На Природно-математички факултет Универзитета у Београду на
Одсек физичке хемије, чији је шеф био
Павле Савић, уписала се, као одличан
ученик, 1953, без полагања пријемног
испита. У току студија активно се дружила са другим пријепољским
студентима. „Пријепољски студенти у Београду су 1955. дошли на
идеју да организују Санџачке игре, на којима ће се омладина такмичити
у спорту и културним активностима. Домаћини Игара били су разни
градови а 1957. године у августу игре су одржане у Пријепољу и трајале
су десетак дана. Пријепоље је добило изглед велеграда. Владала је
свечана атмосфера. Све је бљештало, улице чисте, освијетљене, пуне
народа и гостију, продавнице отворене до касно у ноћ. Куће спремне
да приме госте јер је Пријепоље имало само хотел Полимље. Одох
једно послијеподне у Вакуф на утакмицу са Субхијом Садовић, првом
пријепољском глумицом, такође гостом. Жедне, пођосмо на чесму изнад
игралишта и сједосмо на камени зид, чекајући ред за воду”.3
Дипломирала је физичку хемију (1959) на тему „Брзо електролитичко
издвајање урана из раствора уранилних соли”. Магистарски рад из
физике, одбранила је 1974. године: Апсолутно мерење броја распада 3Х
(тритијума) интерном гасном методом. Докторирала 1978. на Природно
математичком факултету у Београду, Група за физичку хемију (докторска
теза из физике „Расподела изотопа лаких елемената у природним водама
и њихово мерење”). 4
2 Исто.
3 Munevera Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji (Sarajevo: Dobra knjiga, 2013), 213.
4 Милорад Веруовић, „Од пријепољског ђачета до доктора атомске физикеˮ, Полимље, (27. април 2014).
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Своју
научну
каријеру
Муневера
Хаџишеховић остварила је у Институту за
нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча (овај
рад је, рећи ћемо, у цртицама, посвећен том
особеном научном животу. У педагошкој
каријери, често је била укључена у реализацију
докторских теза, магистарских и дипломских
радова (на ПМФ и Електротехничком факултету
у Београду); учествовала је у писању једног
универзитетског уџбеника, аутор је две врсте
скрипти за потребе Школе ИБК, на којој је
повремено држала предавања за обуку кадрова
за рад са радиоактивним материјалима; писала је
стручна упутстава везана за мерење и раздвајање
радиоактивних гасова и других проблема из ове
области, описала рентгенску анализу структуре
уранових оксида на различитим металним
електродама из брзе електролизе итд. Била је ангажована као сарадник на
Катедри за геохемију Рударско-геолошког факултета у Београду и члан
Савета Рударско-геолошког факултета у Београду, члан Југословенског
друштва физичара, Југословенског друштва за заштиту од зрачења и
придружени члан Америчког института за хемијско инжењерство.

Етапе у њеном научно-истраживачком ангажману су: истраживач/
самостални истраживач1960–1978; виши научни сарадник (еквивалент:
ванредни професор универзитета) 1979–1991; научни саветник (еквивалент: редовни професор универзитета) 1992–1993. У Сједињеним Аме-
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ричким Државама (1993–1994) са сарадницима Инстутута у Винчи сређивала резултате из пројеката и писала радове за међународне часописе.
Период 1994–2002, поред „налажења” послова у струци, пише аутобиографску књигу5 под насловом „Муслиманка”.6
Радни век у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча
Муневрин први посао, а ту ће провести готово цео радни век
(1960–1993) био је у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич”
Винча, поред Београда (Лабораторија за физику), који је по оснивању
био највећи научни Институт у Југославији.7 У периоду 1960–1978.
Муневера у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча ради
као Истраживач – самостални истраживач.
„Институт Винча се у моје доба звао Институт за нуклеарне науке „Борис Кидрич”, по имену Бориса Кидрича, једног од чланова
најужег руководства земље поријеклом из Словеније, који је у вријеме
оснивања Института.8 Винча је по оснивању била највећи нуклеарни и
уопште највећи научни институт у Југославији... У основним истраживањима проучаване су физичке, хемијске и биолошке науке, усмјерене
према нуклеарним подручјима... Прве младе школоване кадрове, Институт је добио тако што је дипломиране сараднике по запослењу слао на
специјализацију у иностране нуклеарне центре у Европи, СССР-у, Јапа5 Ово је и књига о Пријепољу, о Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча, о науци
у Југославији. Писана је тако да је на неким универзитетима (међународни универзитети који
се баве етнолошким и историографским изучавањем Балкана у 20. веку) користе јер она даје
изузетне описе простора, догађаја, људи и живота у Југославији.
6 Из рукописних белешки М. Хаџишеховић: Муслиманка, сопствено издање на босанском/
српском у САД јануара 1997. страна 291. Рецензенти проф др. Мустафа Тановић и Ерол
Авдовић, новинар при УН за РТВ Б и Х, штампа Computorprint Corporation Clifton, New Jersey,
Copyright by Munevera Hadžišehović, autor. Library of Congress USA Catalog Card Number
96-93129, јануар, 1997, Clifton, New Jersey, USA. Штампано 500 примјерака, поклоњено
400. Продато око 50 (цијена 20 до 100 $). Сама припремила текст за штампу по упутствима
штампарије у власништву породице украјинских емиграната. Тако је скоро два пута смањена
цијена штампања; ово углавном због наших слова која користе штампарије великих издавача.
Цијена штампе и порез 3400$, компјутер, принтер, уградња наших слова (1000 $), ауторско
право при Конгресној библиотеци Вашингтон (50 $), адвокати за правни квалитет књиге и
ауторску заштиту (232$), прикази књиге, поштански трошкови...
7 Увек је радо истицала чињеницу да је била на Институту који је основао академик Павле Савић,
први начелник Лабораторије за физичку хемију.
8 Институт је саграђен 1948. године, 15 км југоисточно од Београда, надомак праисторијског
налазишта Винча.
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ну”.9 „Имали смо 1962. још један пројекат са ИАЕА10 који је значo даљу
афирмацију Винче. И мој почетак рада на тритијуму. Радило се о мјерењу
неутронског флукса ради контроле истрошености горива у реактору”.11
Тритијум ће је пратити кроз научну каријеру. Није без разлога, у својој
књизи, један пасус назвала и означила као „љубав тритијум”.
„Наша љубав, тритијум. – Током 1969. почели смо у тзв. „згради 65”
да постављамо лабораторију за тритијум. Због својих специфичности,
тритијум се тешко мјери а апаратуре су скупе. Специјализоване
лабораторије имају своје методе... Негдје око 1971. добила сам задатак
да направим примарни стандард тритијума – еталона. Овим стандардом
се контролише тачност мјерења високе активности тритијума. Био је
то узорак тритиниране воде чију сам радиоактивност требала тачно,
тј. апсолутно одредити... Тада је само неколико лабораторија правило
такве стандарде служећи се тзв. интерном гасном методом (Internal Gas
Counting Method); међу њима је била једна у Америци а друга у Белгији,
на које смо се ми угледали”.12

Значајно поглавље у њеном научном раду јесте верификовање
радиоактивне методе мерења изотопа јода, стронцијума, итријума,
сумпора и тритијума (1986) у програму упоредних мерења у организацији
ИАЕА у Бечу и Међунароног бироа за мере и тегове у Севру код Париза.
У овом периоду, као члан тима, радила је на развоју специфичних метода
мерења радиоактивности13 и радиоактивних емитера. У тимском раду
9 Munevera Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji (Sarajevo: Dobra knjiga, 2013), 265–266.
10 Mеђународна агенција за нуклеарну енергију (International Atomic Energy Agency).
11 Hadžišehović Munevera, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji (Sarajevo: Dobra knjiga, 2013), 280.
12 Исто, 283–284.
13 У Институту се 1958. године догодила незгода на реакторима и акцелераторима. Први
нуклеарни реактор у СФР Југославији, нулте снаге реактора, познат као реактора РБ,
пројектован је у Институту „Борис Кидрич” у Винчи, и пуштен у рад маја 1958. Нажалост,
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испитивала је флукс неутрона и друге особине реактора (РА и РБ) у
Винчи, мерила тритијум у тешкој води и хали реактора РА, радила на
развоју хемијских филтера за уклањање изотопа јода из вентилационог
система реактора РА.
Везано за ову њену активност, у њеном curriculum vitae пише:
Као аутор и коаутор дизајнирала и конструисала стаклено-металне
вакуумске апаратуре за мерење радиоактивних гасова, синтезу
маркираних угљоводоника метана и етана, за екстракцију фисионих
гасова из горивног елемента од урана и њихову сепарацију користећи
хемијске апсорбенте и криогену технику (на температури далеко испод
0oC).

Из завичајног фонда Библиотеке „Вук Караџић” Пријепоље:
Поклон збирка Муневере Хаџишеховић

Период: 1979–1991. године, карактеришу теренска истраживања
везана за физичко-хемијски састав воде. Муневера је у звању вишег
научног сарадника, као главни истраживач или члан тима, радила у
пројектима које су финансирали научни фондови, УН-ова Међународна
агенција за атомску енергију, Београдски водовод и геолошке
организације. Међу најзначајнијим пројектима је „Проучавање
само шест месеци након свечаног отварања догодила се једна од првих несрећа у свету, 15.
октобра, 1958, описана у литератури као „Удес Винча”. Шест младих људи, студената и техничара, били су изложени дози зрачења од (2 до 4,5 Гy), процењено је касније. Код озрачених
се врло брзо развио акутни радијациони синдром, а један од озрачених је и умро од последица
радијације. Анализа удеса, али не и са техничке тачке гледишта, која се може наћи у литератури, показала је да је један од разлога за незгоду био озбиљне недостатак одговарајућих мере
заштите од зрачења у реактору.
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сезонских варијација тритијума у водама подунавског региона”.
У том пројекту М. Хаџишеховић је предводила научни тим са којим
је увела теренска осматрања изотопа
у реалним системима у природи
за испитивање њихове генезе,
миграције, фазних интеракција; увела
је мерење ретких изотопа у молекули
воде (3H, 2H/D i 18O) и угљенику (13C
, 14C), као најбољих трасера за различите процесе који се дешавају у
природном циклусу воде и угљеника;
помоћу изотопских метода испитивала подземне воде у густо насељеним
центрима (нпр. Београд): удео савске воде и време њеног пристизања у
рени бунаре (хоризонтални колектори
воде за пиће дуж обале Саве у Београду), утицај загађења из Саве и са површине (највише са пољопривредних
и индустријских терена) на квалитет
воде у рени бунарима.
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година, до 1993. године,
као научни саветник, активно ради истраживања из области: расподеле и
механизама преноса изотопа биогених елемената (водоника, угљеника)
из атмосфере у земљу и природне воде, и обратно; развија методе
употребе ових изотопа при њиховој антропогеној емисији као трасера за
проучавање кретања ваздушних маса регионалних и глобалних размера
и могућих утицаја раста угљеника у атмосфери на климу; анализирала
однос У / Тх изотопа у ГТВ за процену старости стена сурдуличког
система и допринос радиоактивног распада геотермалној енергији ГТ
вода (садашње температуре 98 до 135 oC);
Дефинисала је методологију примене изотопско-геохемијских метода
за истраживање нафте, гаса и геотермалне енергије; мерила радиоактивност
гасног тритијума и тритиниране водене паре у тешководном реактору РА
у Винчи и његовој околини у циљу контроле квалитета дихтовања; водила
истраживачки рад сарадника у стицању научних звања и што је веома
важно, увек са сарадницима Инстутута у Винчи сређивала резултате из
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пројеката и писала радове за међународне часописе.
Тај период, почетак деведесетих, у Лабораторији за физику и физичку хемију, посебно је обележен њеним научно-истраживачким радом

у нуклеарној физици.
С обзиром на методологију рада у Институту Винча – тимски рад,
специфичности научног ангажмана, научне референце, М. Хаџишеховић
у том свету научне области су импресивне, па је таква и библиографија
њених радова.14 Сви њени радови су колико националног толико и
међународног карактера.
Аутор је поглавља у научним монографијама међународног значаја,
радови су јој заступљени у селекционим зборницима, часописима
(националног и међународног значаја); учествовала је на стручним
националним и међународним скуповима, конгресима, конференцијама;
као члан тима у међународним интеркомпарацијама на верификацији
метода за мерење изотопа јода, сумпора, стронцијума, итријума и
14 У интерним „зборницима” у Институту Винча постоје мање-више уредно формиране
библиографије истраживача. Још увек није засебно урађена библиографија радова М.
Хаџишеховић, што може бити изазов за неког библиографа да се позабави тим богатим
научним опусом.

54

Корак библиотеке 3/2018

тритијума; мерења других радиоактивних, у мањој мери стабилних
изотопа итд. М. Хаџишеховић је развијала и апаратуре и технике мерења,
специфичне за дату проблематику.15
Бавила се посебном интердисциплинарном проблематиком изотопског састава подземних вода, нарочито геотермалних, при чему се почеци систематске примене поменутих метода слободно могу везати код
нас за име М. Хаџишеховић и њен рад на неколико типских полигона
које чине београдско извориште, лазаревачко извориште и сурдулички
гранодиоритски масив. Резултати овог рада дати су и кроз више пројеката рађених за потребе фондова, радних организација, научних института, међународних организација (6 студија и 9 пројеката). У њима је била

руководилац тема, подпројеката и пројеката.
Сама Муневера Хаџишеховић је у својој књизи, посебно
апострофирала неке од својих научних пројеката: „Значајна су три
пројекта на којима сам радила. Један се односи на испитивање
квалитета, начина и брзине формирања подземних вода у београдском
изворишту (Реф 7), други на контаминацију воде дунавског базена
тритијумом вјештачког поријекла (Реф 8, 9). У трећем пројекту смо
у гранодиоритском систему Сурдулице, у јужној Србији одређивали
поријекло, старост и температуру геотермалних вода. Провјеравали смо
15 Подаци о овоме се могу наћи у Интерним извештајима Института „Борис Кидрич”.
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хидрогеолошке моделе базена”.16
За свој завичај, Муневера је 1990. године предводила мешовит тим
стручњака који су радили испитивања тла региона Пријепоље. Тим су

чинили: др Муневера Хаџишеховић, Институт за истраживања у физици,
Винча; инж. Бранислав Миловановић, Геозавод, Београд; проф. др Адам
Дангић, Рударско-геолошки факултет, Београд; Војислава Шипка и мр
Радмила Смиљанић, Институт за заштиту од зрачења и заштиту животне
средине „Заштита”,Винча. Резултат рада овог експертског тима на терену и лабораторијама јесте студија „Прелиминарно испитивање физичко-хемијских и радиоактивних карактеристи ка животне средине у региону Пријепоља”.17
Боравак у Сједињеним Америчким Државама (1993–2003)
За време свог боравка у Америци, из научне активности и
егзистенцијалних потреба, тих година, радила је у лабораторији
регионалне болнице Вајли (Wylie), Teксaс (Texas) на припреми узорака
за анализу и на обради резултата мерења (1995–2002). У лабораторији
16 Munevera Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji (Sarajevo: Dobra knjiga, 2013), 287.
17 Из завичајног фонда Библиотеке „Вук Караџићˮ Пријепоље: Поклон збирка Муневере
Хаџишеховић.
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Технион (Technion) у Најтлију (Nutley), Њу Џерзи (New Jersey), одређивала дозвољени ниво штетних материја у узорцима из процесне индустрије, болница и других корисника;
мерила пестициде и хербициде; одређивала
квалитет грађевинског тла (састав, пластицитет); мерила штетне састојке у речном муљу
код његове употребе за подлоге путне мреже;
радила тестове за потврду лиценци Технионa
(Technion) за државу Њу Џерзи (New Jersey)
и град Њујорк (New York); писала упутства за
рад по стандардима Агенције за заштиту околине (Environment Protection Agency, EPA); Радила на калибрацији вага, контроли квалитета
воде која се користи за анализе, устројству лабораторијских дневника и обуци сарадника.
Већ смо поменули Муневерину књигу
„Муслиманка”.
Током 1995–2003. писала је енглеску и босанску верзију књиге Muslim Woman in Tito’s Yugoslavia (Муслиманка у Титовој Југославији) коју
су издали Texas A&M University Press, College Station, едиција: Источно
европске студије (Оцт. 2003) и проширено издање Босанска ријеч, Тузла,
БиХ (дец. 2006), Добра књига, 2. издање ( 2013).18

18 Муневрина забелешка. Из завичајног фонда Библиотеке „Вук Караџић” Пријепоље: Поклон
збирка Муневере Хаџишеховић.
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Муневера и Библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу (Завичајно
одељење)
Библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу је с пуно уважавања и
труда приступила прикупљању материјала како би формирала књижну,
и с другим материјалима употпуњену, збирку која се односи на име
Муневере Хаџишеховић. Пресудан у прибављању и формирању „Збирке
Муневера Хаџишеховић”, био је лични контакт с научницом. Искуство
библиотекара при обради радова Муневере Хаџишеховић је да се већи
број каталошких записа могао наћи у каталогу Конгресне библиотеке у
Вашингтону19 и у словеначкој националној бази http://www.cobiss.si него
код нас.
Данас је ситуација другачија. У Завичајном одељењу библиотеке
у Пријепољу постоји одређен број часописа, текстова и других врста
публикација (као копија или оригинал), део приватне документације,
преписке, фотографија, докумената и друго. Све то је поклон Пријепољке Муневере Хаџишеховић завичајном фонду пријепољске библиотеке.
Она је то све навела и у свом писму које је послала Библиотеци.

19 The Library of Congress (LOC).
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Summary: Munevera Hadžišehović (Prijepolje, 1933–) is doctor of physical chemistry
from Prijepolje. She pursued her life-work and scientific career within Institute of Nuclear
Sciences „Boris Kidričˮ Vinča (1960–1993). She had been working on various scientific
research, experiments, studies, measurements, examinations, field testing related to phyical
and chemical anylsis of water, as well as on research in the field of special interdisciplinary
phenomena of isotopic content of groundwater, especially of geothermal one for decades. The
significant chapter of her scientific work embraces verification of radioactive measurement
methods of isotopes of iodine, strontium, yttrium, sulfur and tritium. She is author and
coauthor of chapters in internationally significant scientific monographes. Her papers are
published in selection national and international proceedings and magazines.
Keywords: Munevera Hadžišehović, Institute of Nuclear Sciences „Boris Kidričˮ Vinča,
Prijepolje.
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КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ПОКЛОН
ЗБИРКАМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Сажетак: Значајан део фонда периодичних публикaција Народне библиотеке Ужице
садржан је у поклон збиркама које се чувају на Завичајном одељењу. Дародавци су
значајни културни и просветни радници из ужичког краја: Милош Б. Јанковић, Митар
П. Митровић, Драгутин М. Прљевић и Живан Л. Ћирић. Овај рад доноси каталог
периодичних публикација из поклон збирки. Садржи 180 библиографских јединица
распоређених азбучним редом.
Кључне речи: периодичне публикације, покон збирке, Милош Б. Јанковић, Митар П.
Митровић, Драгутин М. Прљевић и Живан Л. Ћирић.

На Завичајном одељењу Народне библиотеке Ужице чувају се поклон збирке чији су дародавци културни и просветни радници из ужичког краја: Милош Б. Јанковић, Митар П. Митровић, Драгутин М. Прљевић и Живан Л. Ћирић. Значајан део овог фонда чине периодичне публикације (часописи, годишњаци, новине).
Милош Б. Јанковић (Ужице, 1885 – Београд, 1984) био је учитељ,
преводилац и публициста, члан напредног учитељског покрета. Оснивач
је и уредник педагошко марксистичке библиотеке Будућност, која је
излазила од 1908. до 19411, а после рата покренуо је и уређивао часопис
Savremena škola. Аутор је неколико монографских публикација, међу
којима је и Социјалистички педагошки часописи у Србији (1953).
1 Раде Вуковић, „Прилог историји социјалистичке педагошке литературе код нас од 1879 до
1941. год.”, Библиотекар, бр. 4 (1969): 544.
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Каталог збирке Милоша Б. Јанковића садржи 139 библиографских
јединица периодичних публикација, а најзаступљенији су наслови из
области педагогије. Кроз ову збирку може се пратити развој српске
педагошке периодике у периоду дугом 120 година, почевши од првог
педагошког часописа у Србији, Школског листа (1858), у коме се
штампају први текстови за децу,2 до бројева часописа Настава и
васпитање и Васпитање и образовање из осамдесетих година 20. века.
Заступљени су и педагошки часописи на страним језицима: Popotnik
и Sodobna pedagogika на словеначком језику, Народна педагогика на
бугарском, Советская педагогика и Наука и религия на руском, Pädagogik
на немачком језику.
У овој збирци налази се први број часописа Учитељ (излазио је
1917. и 1918. у Паризу у издању Удружења учитеља и избеглих ђака), који
је према COBISS.SR бази заступљен још само у Народној библиотеци
Србије. Од посебног значаја је и први број часописа Naši dani из 1938.
у издању Учитељског друштва из Книна. Претрагом COBISS.net базе,
утврђено је да, осим Народне библиотеке Ужице, ниједна библиотека
у региону не поседује овај часопис. Прва два броја сачувана су само у
фонду Националне и свеучилишне књижнице у Загребу.
Митар П. Митровић (Гостиље, 1907 – Ужице, 1970) био је учитељ
и професор педагогије, уредник и издавач часописа Учитељски покрет,
у периоду 1933–1934. године. Каталог збирке Митра П. Митровића
садржи 63 библиографске јединице периодичних публикација, углавом
из области педагогије и просвећивања у наширем смислу. Тако се у овој
збирци могу наћи часописи Народно просвећивање (1940, 1941), Нови
тежак (1946), Здравље (1920), Земљорадничка задруга (1924)....
Најзначајнији наслов у овој збирци је Учитељски гласник: орган
младих учитеља, који је покренут 1905. године и изашао је само један
број. Уредник је био Милорад М. Петровић а часопис je имао за циљ
да окупи младе учитеље у борби за њихова права. Народна библиотека
Ужице, према подацима из COBISS.SR базе једина поседује примерак
овог наслова.
Драгутин М. Прљевић (Ужице, 1903 – Београд, 1990) био је
професор историје, писац уџбеника из историје и преводилац са
француског језика. Заслужан је за обнову књижнице у Ужицу. Каталог
збирке Драгутина М. Прљевића садржи 20 библиографских јединица
2 Милица Кисић и Бранка Булатовић, Српска штампа 1768–1995 (Београд: Медија центар, 1996), 62.
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периодичних публикација. Најзаступљенији су часописи који се
баве историјом на српском и француском језику (Историски преглед,
Историја 20. века, Ратник, Historia, Historama, Historia Hors serie).
Захваљујући Прљевићевом интересовању за планинарење, у фонду се
налазе часописи из ове области. Посебно је занимљив наслов Наше
планине, који је издавало Српско планинарско друштво, 1939. и 1940.
године. У Прљевићевој збирци налази се бр. 4 (према COBISS.SR бази,
то је један од 3 сачувана броја у библиотекама у Србији). Међу насловима
се истиче и часопис српске емиграције на француском језику La Patrie
Serbe (број 5/6 из 1918).
Живан Л. Ћирић (Ариље, 1912 – Ужице, 1992) био је учитељ,
уредник и сарадник часописа Учитељски подмладак, који је излазио у
Ужицу у периоду од 1926. до 1935. године. Уредио је два броја часописа
Млада трезвеност, који је такође излазио у Ужицу. Каталог збирке
садржи 4 библиографске јединице периодичних публикација.
Каталог периодичник публикација у поклон збиркама Народне
библиотеке Ужице садржи 180 библиографских јединица, чији је опис
урађен према Међународном стандарду за опис серијских публикација и других континуираних извора ISBD(CR). Испис каталога урађен је
из COBISS.NBU базе, која је претходно усклађена са узајамном базом.3
Библиографске јединице нумерисане су у континуитету, сортиране су
према наслову, азбучним редоследом. Уз сваку библиографску јединицу
наведена су годишта и бројеви заступљени у поклон збиркама, а ознаке
су усклађене са оригиналним писмом серијске публикације. Фонд сваке збирке наведен је посебно и означен скраћеницама: МБЈ (Милош Б.
Јанковић), МПМ (Митар П. Митровић), ДМП (Драгутин М. Прљевић) и
ЖЛЋ (Живан Л. Ћирић).

Литература
1. Раде Вуковић, „Прилог историји социјалистичке педагошке литературе код
нас од 1879 до 1941. год.”, Библиотекар год. 21, бр. 4 (1969): 544.
2. Кисић, Милица и Бранка Булатовић. Српска штампа 1768-1995. Београд:
Медија центар, 1996.

3 У неким случајевима, записи у локалним базама (Библиотека Матице српске, Народна
библиотека Србије) имају детаљније напомене у односу на записе у узајамној бази.
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Каталог периодичних публикација
1

ALMANACH du Journal amusant. –
1921–?. – Paris : Journal amusant, 1921–
[193–]. – v. ; In–8
Srodni elektronski vir: http://catalogue.bnf.
fr/ark:/12148/cb326886525. – Notice et cote
du catalogue de la Bibliothèque nationale
de France. – Annuel. – Drugačije povezano
delo: Le Journal amusant = ISSN 2017–2966
UDK 82
COBISS.SR–ID 516085409
U fondu DMP:
Année 6 (1926)

2

АРХИВ за правне и друштвене
науке : орган Правног факултета
Универзитета београдског / власник
Милић Радовановић ; уредници Коста
Кумануди и Драгољуб Аранђеловић.
– Год. 1, књ. 1, св. 1 (1906)–год. 9, књ.
17, св. 4 (1914) ; год. 10, књ. 1(18), св.
1 (1920/1921)–год. 31, књ. 42(52), св.
3 (1941) ; год. 32, књ. 1(60), св. 1/2
(1945)–. – Београд : Књижара Геце
Кона, 1906– (Београд : Штампарија
„Доситије Обрадовић”). – 24 cm
Месечно. – Поднаслов: од бр. 1 (1923)
Орган београдског Правног факултета;
од бр. 2 (1949) Орган Удружења правника
ФНРЈ; од бр. 1 (1951) Орган Савеза
удружења правника ФНРЈ; од бр. 1
(1971) Орган Савеза удружења правника
Југославије. – Уредници: од бр. 5/6 (1911)
Коста Кумануди; од бр. 4 (1912) Чедомиљ
Митровић и Коста Кумануди; од бр. 6
(1922) Чедомиљ Митровић; од књ. 43 (1933)
Михаило Илић; од књ. 57 (1940) Ђорђе
Тасић; од књ. 1 (1945) Јован Ђорђевић;
од књ. 2=61 (1946) одговорни уредник

64

Моша Пијаде; од бр. 1 (1951) Моша С.
Пијаде и Јован Ђорђевић; од бр. 4 (1957)
одговорни уредник Милош Минић. Главни
и одговорни уредници: од (1964) Јован
Ђорђевић; од бр. 1/2 (1990) в. д. Миодраг
Јовичић; од бр. 3 (1993) Миодраг Јовичић;
од бр. 1 (1998) Павле Николић; од бр. 2/3
(2003) Бранко Лубарда; од бр. 1/2 (2011?)
Милан Шкулић. – Издавач: од књ. 9 (1910)
Администрација Архива, Београд; од бр. 25
(1924) Издавачка књижарница Геце Кона,
Београд; од бр. 43 (1933) Правни факултет,
Београд; од књ. 92 (1969) Савез удружења
правника Југославије, Београд; од бр. 1
(2003) Савез удружења правника Србије и
Удружења правника Црне Горе, Београд;
од бр. 1/2 (2011) Савез удружења правника
Србије и Удружења правника Републике
Српске, Београд. – Штампарије: од књ. 2,
св. 1 (1906/1907) Т. Благојевића „Бранко
Радичевић”, Београд; од књ.7, св. 1/2 (1909)
„Саве Раденковића и комп.”, Београд; од
књ. 7, св. 3 (1909) „Саве Раденковића и
брата”, Београд; од књ. 8, св. 1 (1909/10)
„Доситије Обрадовић”, Београд; од бр.
1 (1920/21) „Мироточиви”, Београд; од
књ. 9 (1924/25) „Макарије”, Београд; од
књ. 10 (1925) Народна мисао, Београд; од
књ. 18, св. 1 (1929) Државна штампарија
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
Београд; од књ. 18, св. 4 (1929) Привредник,
Београд; од књ. 1 (1945) Рад, Београд; од
бр. 1/6 (1946) Млади борац, Београд; од бр.
7/12 (1946) Графички институт, Београд; од
књ. 4 (1948) Борба, Београд; од књ. 8 (1949)
Штампарско издавачко предузеће ПТТ,
Београд; од бр. 1/2 (1953) Борба, Београд;
од бр. 1/2 (1955) „Сава Михић”, Земун;
од бр. 4 (1957) Култура, Београд; од бр. 1
(1958) Сервис Савеза удружења правника
Југославије, Београд; од бр. 3 (1994)
Удружење правника Југославије, Београд;
од бр. 1 (2001) Футура, Петроварадин;
од бр. 1/2 (2011) DIS public, Београд. –
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Излази од бр. 1 (1947) тромесечно. – Бр.
1 (1969) лат.; текст бр. 1/2 (2011) ћир. и
лат. – Од књ. 9, св. 4 (25. мај 1910)–књ.
13, св. 2 (1912) у наставцима са посебном
пагинацијом страна објављиване су
„Јустинијанове Институције”. Превео с
латинског на српски и предговор написао
Лујо Бакотић. Текст у ступцима, напоредо
латински и српски. Исти превод објављен
у виду књиге, у издању Архива и књижара
Геце Кона 1912.; од књ. 13, св. 5/6 (1912)–
књ. 15, св. 4 (1913) у наставцима с
посебном пагинацијом излази: „Пројекат
општег казненог законика за Краљевину
Норвешку”. С немачког превео М. С.
Ћурчић. Издавач Министарство правде.
– Цена 1 динар по свесци; 12 годишње за
Србију; 14 круна за Аустро–Угарску, за
остале земље 16 дин. у злату.
ISSN 0004–1270 = Архив за правне и
друштвене науке
УДК 34
COBISS.SR–ID 578831
У фонду МПМ:
Год. 32 књ. 1(60) (1945) бр. ,3/4/5+6/7/8
У фонду МБЈ:
Год. 36 књ. 5(64) (1945) бр. 1,

3

АРХИВСКИ
преглед
:
орган
историских архива НР Србије / одговорни
уредник Перо Дамјановић. - Год. 1, бр.
1 (1955)-год. 2, бр. 3/4 (1956). - Београд
: Историски архив НР Србије, 1955-1956
(Земун : „Сава Михић”). - 29 cm
Тромесечно. - Од бр. 1/2 (1956) лат.
- Штампарија од бр. 1/2 (1956) Нови
дани, Београд. - Nastavlja se kao: Arhivski
almanah = ISSN 0518-5335
ISSN 2620-049X = Архивски преглед
(Београд. 1955)
УДК 930.25(497.11)
COBISS.SR-ID 265528076
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1955) бр. ,2–3

4

БИБЛИОГРАФСКИ
вјесник
/ одговорни уредник Нико С.
Мартиновић. – Год. 1, бр. 1 (1961)–
. – Цетиње ; Друштво библиотекара
Црне Горе : Централна народна
библиотека Црне Горе, 1961– (Цетиње
: Обод). – 24 cm
Три пута годишње. – Упоредни наслов и
поднаслов на франц. језику: Le Courrier
bibliographique : revue de l’Association
des bibliothécaires du Monténégro et
de la Bibliothèque nationale (од 1976).
–
Поднаслов:
часопис
Друштва
библиотекара СР Црне Горе и Централне
народне библиотеке СР Црне Горе „Ђурђе
Црнојевић” (од 1976); часопис Удружења
библиотекара Црне Горе и Националне
библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”
– Цетиње (од 2012). – Промена уредника:
од бр. 1/2 (1976) Душан Мартиновић; од
бр. 3 (1990) Чедомир Драшковић, Душан
Мартиновић; од бр. 2/3 (1998) Чедомир
Драшковић; од бр. 1/3 (2009) Јелена
Ђуровић; Богић Ракочевић (од 2016?).
– Промена издавача: од бр. 1/2 (1976)
Централна народна библиотека СР Црне
Горе „Ђурђе Црнојевић”, Цетиње; од
бр. 1/3 (2012) Национална библиотека
Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, Цетиње.
– Промена штампарије: од бр. 2 (1979)
Графичар, Ковин; од бр. 1 (1980) Обод,
Цетиње; од бр. 3 (1981) Глас, Београд; од
бр. 1 (1983) Просвета, Пожаревац; од бр.
1/3 (1989) „Сава Михић”, Земун; од бр.
3 (1990) Обод, Цетиње; од бр. 2/3 (1993)
Yugrafic, Подгорица; од бр. 1/3 (2002)
Графичар, Ужице; од бр. 1/3 (2006) Ivpe,
Цетиње; од бр. 1/3 (2010) Обод, Цетиње;
од бр. 1/3 (2012) Побједа, Подгорица; од
бр. 1/2 (2013) Обод, Цетиње. – Прекид у
излажењу од 1965. до 1975. године.
ISSN 0409–3739 = Библиографски вјесник
УДК 01/02
COBISS.SR–ID 16120578
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У фонду МБЈ:
Год. 1 (1961) бр. ,2–3
Год. 2 (1982) бр. 1/2/3
Год. 4 (1964) бр. 1/2/3
Год. 11 (1982) бр. 1,

5

БИБЛИОТЕКАР : орган Друштва
библиотекара НР Србије / одговорни
уредник Милица Продановић. – Год. 1,
бр. 1 (1948/1949)–год. 47, бр. 1/2 (1997)
; Год. 48, бр. 1/4 (2006)– . – Београд
: Друштво библиотечких радника
Србије, 1948–1997; 2006–. – 24 cm
Тромесечно. – Два пута годишње. –
Поднаслови: од бр. 1/2 (1972) Часопис
Друштва библиотекара Србије; од бр. 1
(1973) Часопис Друштва библиотекара
СР Србије; од бр. 1/3 (1977) Часопис
Савеза библиотечких радника Србије; од
бр. 1/6 (1980) Часопис за теорију и праксу
библиотекарства; од бр. 1/3 (1982) Гласило
Савеза библиотечких радника Србије;
од бр. 1/3 (1985) Часопис за теорију и
праксу библиотекарства. – Уредници:
од бр. 1/3 (1961) Нада Стевин–Новак; од
бр. 5/6 (1966) Смиља Мишић. Одговорни
уредници: од бр. 5/6 (1968) в. д. Ђуза
Радовић; од бр. 1 (1970) Љубица Којић.
Главни и одговорни уредници: од бр. 1/2
(1972) Жарко Протић. За уредништво
одговара: од бр. 1/2–3/4 (1975) Лазар
Чурчић ; од бр. 5/6 (1975) Бранислава
Стајић. Уредници: од бр. 1/3 (1977)
Радмила Перишић, Бранислава Стајић
и Лидија Суботин. Главни и одговорни
уредници: од бр. 1/6 (1980) Бранислава
Пешаковић; од бр. 1/3 (1983) Богомила
Живковић; од бр. 1/3 (1986) Владимир
Јокановић; од бр. 1/2 (1994) Силвија
Ђурић; од бр. 1/2 (2009) Жељко Вучковић.
– Штампарије: од бр. 2 (1949) „Слободан
Јовић”, Београд; од бр. 4 (1958) Просвета,
Београд; од бр. 1/2 (1959) Академија,
Београд; од бр. 3/4 (1959) Просвета,
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Београд; од бр. 1/2 (1960) Академија,
Београд; од бр. 5 (1961) „Радиша Тимотић”,
Београд; од бр. 6 (1961) Привредни
преглед, Београд; од бр. 3 (1962) Научно
дело, Београд; од бр. 1 (1970) Графичар,
Ковин; од бр. 3 (1970) Научно дело; од
бр. 4 (1970) Привредни преглед, Београд;
од бр. 1/2 (1972) Просвета, Београд; од
бр. 2 (1973) „Радиша Тимотић”, Београд;
од бр. 4/6 (1974) Будућност, Нови Сад;
од бр. 1/3 (1977) Народна библиотека
Србије, Београд; од бр. 4/6 (1977) Србија,
Београд; од бр. 1/3 (1982) Просвета,
Нови Сад; од бр. 1 (1983) „Димитрије
Давидовић”, Смедерево; од бр. 2/3 (1983)
Просвета, Београд; од бр. 1 (1986) „Д.
Давидовић”, Смедерево; од бр. 1/2 (1988)
Народна библиотека Србије, Београд; од
бр. 1/2 (1989) „Димитрије Давидовић”,
Смедерево; од бр. 1/2 (1992/1993)
Народна библиотека Србије, Београд; од
бр. 1/2 (1997) Арт плус, Београд; од бр.
1/4 (2009) Пунта, Ниш; од бр. 1/2 (2011)
Чигоја штампа, Београд.
ISSN 0006–1816 = Библиотекар (Београд)
УДК 02
COBISS.SR–ID 427270
У фонду МБЈ
Год. 1 (1948/1949) ,3,
Год. 25 (1973) 1,

6

BIBLIOTEKARSTVO : časopis
Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine
/ odgovorni urednik Kosta Grubačić. –
God. 6, br. 1 (1960)–god. 43/46, br. [1]
(1998/2001). – Sarajevo (Vojvode Stepe
obala 42) : Društvo bibliotekara Bosne i
Hercegovine, 1960–1998/2001. – 28 cm
Tromesečno. – Od 1980. uporedni
podnaslov: Godišnjak Društva biblotekara
Bosne i Hercegovine = Librarianship :
annual of the Library Society of Bosnia
and Herzegovina. – Уредници: оd 1967.
glavni urednik Zrinka Vranić; od br. 1/2
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(1968) Dobrila Bokan; od 1973. Adela
Leota; od 1977. Fahrudin Kalender; od
1981. Emir Žuljević; od 1984. Tatjana
Praštalo; od 1988. Lamija Hadžiosmanović.
– Štamparije: od br. 4 (1960) Tehnika
Radničkog univerziteta, Sarajevo; od br.
1 (1963) Institut za proučavanje istorije
radničkog pokreta; od br. 4 (1963) Zadrugar;
od br. 1 (1964) Oslobođenje, Sarajevo; od
br. 2 (1964) Obod, Cetinje; od br. 1 (1966)
„Rade Bitanga”, Mostar; od br. 2/3 (1966)
„Štamparija”, Sarajevo; od br. 3/4 (1969)
Svjetlost, Sarajevo; od br. 1/2 (1973)
„Veselin Masleša”, Sarajevo; od br. 3 (1977)
Svjetlost, Sarajevo; od 1981. Iskra, Visoko.
– Je nastavak: Bilten Društva bibliotekara
Bosne i Hercegovine i Narodne biblioteke
NR BiH = ISSN 1512–6218
ISSN 0006–1832 = Bibliotekarstvo
UDK 02
COBISS.SR–ID 1087238
U fondu MBJ:
God. 6 (1960) br. 1–2,
God. 7 (1961) br. ,3,
God. 10 (1964) br. ,2,
God. 11 (1965) br. ,4
God. 13 (1967) br. 1–2,
God. 15 (1969) br. ,3/4
God. 16 (1970) br. ,2,4
God. 17 (1971) br. 1,3/4

God. 18 (1972) br. 1,4
7

БИЛТЕН Завода за унапређење
школства Народне Републике Србије /
одговорни уредник Богољуб Прокић.
– 1959, бр. 1–год. 11, бр. 3/4 (1969). –
Београд : Завод за издавање уџбеника
НР Србије, 1959–1969 (Београд :
Београдски графички завод). – 24 cm
Двомесечно. – Наслов од 1961–1969
Билтен Завода за основно образовање
и образовање наставника НР Србије. –
Главни и одговорни уредници: од бр.
9/10 (1961) Мирко Папреница; од бр.

1 (1964) Миленко Николић; од бр. 2
(1968) Слободан Ђукић; од бр. 1/2 (1969)
Милутин Перовић. – Издавач: од бр. 9
(1964) Савремена школа; од бр. 1 (1965)
Завод за издавање уџбеника; од бр. 1
(1968) Младо поколење; од бр. 1/2 (1969)
Научна књига, Београд. – Штампарије:
од бр. 1 (1964) Просвета; од бр. 1 (1966)
Будућност, Нови Сад; од бр. 1/2 (1969)
Издавачко штампарско предузеће, Бор.
ISSN 0006–2758 = Билтен Завода за
основно образовање и образовање
наставника НР Србије
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 87656204
У фонду МПМ:
Год. 5 (1963) бр. ,2,

8

BORBA : marksistički časopis /
vlasnik za Centralni odbor Nezavisne
radničke partije Ilija Lazarević ;
odgovorni urednik Rade M. Milinković
; urednik Triša Kaclerović. – God.
1, knj. 1, br. 1 (1. avg. 1923)–god. 2,
knj. 2, br. 6 (juni 1924). – Beograd
: Nezavisna radnička partija partija
Jugoslavije, 1923–1924. – 24 cm
Mesečno. – Glavni urednik od br. 3 (1924)
Filip Filipović. – Vlasnik od br. 4 (1923) za
Centralni odbor Nezavisne radničke partije
Jugoslavije Josif Štefanec. – Štamparije: od
br. 2 (1923) Štamparija A. D. Beograd; od br.
4 (1923) Narodna misao, Beograd; od br. 1
(1924) Akcionarska štamparija Cinkografija
i knjigoveznica, Beograd; od br. 4/5 (1924)
„Makarije”, Beograd–Zemun. – Tekst i ćir.
UDK 329(497.11)
COBISS.SR–ID 33356556
U fondu MBJ:
God. 1 (1923) br. ,3,

9

БОРБА : полумесечни спис
социјалне демократије / уредници
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Димитрије Туцовић, М. Тимотић,
Филип Филиповић, Недељко Кошанин
; уредник Димитрије Туцовић. – Год.
1, књ. 1, бр. 1 (1. јан. 1910)–год. 5,
књ. 8, бр. 13 (1. јул 1914?). – Београд
: Српска социјалдемократска партија,
1910–1914. – 23 cm
Полумесечно. – Прекид у излажењу трајао
је од 1. октобра 1912. до 1. октобра 1913.
године због балканских ратова. Престао
је да излази због погибије уредника
Димитрија Туцовића.
УДК 329(497.11)
COBISS.SR–ID 55923207
У фонду МБЈ:
Год. 1 књ. 1 (1910) бр. 1,10,12
Год. 1 књ. 2 (1910) бр. ,17,
Год. 2 књ. 3 (1911) бр. 1,
Год. 3 књ. 5 (1912) бр. ,5–7,
Год. 5 књ. 7 (1914) бр. ,3,8,

10

БРАНИЧЕВО : часопис за
књижевност, културна и друштвена
питања / одговорни уредник Војислав
Живковић. – Год. 1, бр. 1 (1955)–
.
– Пожаревац : Народни универзитет,
1955– (Пожаревац : Препород). – 24 cm
Двомесечно. – Поднаслов: од бр. 1 (1975)
Часопис за културу, уметност и друштвена
питања; од 2004. Часопис за књижевност
и културу. – Главни и одговорни уредници:
од бр. 1 (1975) Милисав Миленковић;
од бр. 5 (1983) Саша Марковић; од бр.
1/2 (1988) Јован Рајковић; од бр. 1/3
(1995) Љубиша Ђокић; од бр. 1 (2004)
Славољуб Обрадовић; од бр. 1 (2005)
Биљана Миловановић; од бр. 3/4 (2008)
Александар Лукић; од бр. 2/4 (2013) Драги
Ивић. – Издавач: од бр. 3 (1960) Културно
просветна заједница Пожаревац; од
бр. 1/2 (1974) Културно–просветна
заједница Општине Пожаревац; од бр. 1
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(1975) Новинско-издавачка организација
„Браничево”, Пожаревац; од бр. 1 (1979)
Културно просветна заједница Општине
Пожаревац, Пожаревац; од бр. 1/2
(1988) Центар за културу, Пожаревац. –
Штампарије: од бр. 3 (1960) Просвета,
Пожаревац; од бр. 1 (1963) „Димитрије
Давидовић”, Смедерево; од бр. 1 (1972)
Просветa, Пожаревац; од бр. 1/2 (1998)
Compromis design, Пожаревац; од бр. 3/4
(1998) Просвета, Пожаревац; од. бр. 1
(2004) Kompromis design, Пожаревац; бр.
2 (2004) Tec electronic, Пожаревац; од.
бр. 5/6 (2012) „Стојадиновић”, Петровац
на Млави; од бр. 3/4 (2013) Ситограф,
Пожаревац; од бр. 1/2 (2014) Универзал,
Чачак. – Прекид у излажењу од 2000–2003.
год. – Недоследна нумерација годишта.
ISSN 0006–9140 = Браничево
УДК 82+3
COBISS.SR–ID 7978498
У фонду МБЈ:
Год. 26 (1980) бр. ,5/6
Год. 27 (1981) бр. 1/2,

11

БРАСТВО / уредници Милован Р.
Маринковић и Петар П. Ђорђевић. –
1887, књ. 1, [св.] 1–1941, књ. 52, [св.]
32. – Београд : Друштво Св. Саве,
1887–1941 (Београд : Краљевско–
српска Државна штампарија). – 24 cm.
– (Књиге Друштва Светога Саве)
Dostupno i na: http://www.digitalna.nb.rs/
sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/
Brastvo. – Годишње. – Уредници:
Живојин П. Симић (од 1892. до 1894.
год.); Момчило Иванић (од 1896. до
1911. год.); Јован Хаџи–Васиљевић (од
1921. год.). – Штампарије: Штампарија
Д. Димитријевића (1906. год.); Нова
штампарија „Давидовић” (1908. и св.
15/1921. год.); Штампарија „Св. Сава”
(1911, 1924, 1925. и 1927. год.); Графичко
предузеће „Просвета” (св. 16/1921. год.);
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Штампарски завод и издавачко предузеће
„Уранија”, Нови Сад (св. 17/1923. год.);
Графички институт „Народна мисао”
(1926, од 1928. до 1929. год.); Народна
штампарија (од 1930. до 1932. год.);
Штампарија Драг. Грегорића (1933. год.);
Штампарија Драг. Поповића (од 1934. до
1939. год.); Штампарија „Луч”, Митровић
и Лазаревић (од 1940. год.). – Публикација
је имала прекид у излажењу од 1912–1920.
год. – У списковима издања Друштва
Светог Саве за св. 16 пише да је издата
1922. године, али на публикацији пише
1921. година Св. 17/1923. године издата
у Новом Саду. – Нумерација Браства је у
склопу нумерације свих издања Друштва
Светог Саве. – Од 1921. до 1931. године
публикација садржи и обавештење „Шта
има у ранијим Браствима”.
ISSN 1452–1806 = Браство (Београд)
УДК 82
COBISS.SR–ID 128913415
У фонду МБЈ:
Књ. 8(19) (1899)

12

БУДУЋНОСТ / власник Милан
К. Д. Главинић ; директор и уредник
Милан Л. Рајић. – Књ. 1, бр. 1 (1.
јануар 1922)–књ. 4, бр. 9 (1. септембар
1923). – Београд : [б. и.], 1922–1923
(Београд : Млада Србадија). – 23 cm
Сваког 1. и 15. у месецу. – Од бр. 11
(1923) власници Милан К. Д. Главинић
и Павле К. Крстић. – Од бр. 1 (1923)
уредник Божидар С. Брзаковић. – Лист је
имао велики број сарадника, културних и
јавних радника.
УДК 32(05)
COBISS.SR–ID 21625356
У фонду МПМ:
Књ. 1 (1922) бр. ,6,9,

13

БУДУЋНОСТ : забавно-поучни

лист деце организованих радника /
власник, [издавач] и одговорни уредник
Драг. [Драгутин] Владисављевић. –
Год. 1, бр. 1–11 (1. фебруар–децембар
1920) ; год. 1, бр. 1 (1. мај 1923)–год. 7,
бр. 8 (јун 1929). – Београд : [Драгутин
Владисављевић], 1920;1923–1928/29
(Земун : Штампарија „Мироточиви”).
– 24 cm
Једанпут месечно. – Од бр. 1 (1923)
наслов упоредо штампан ћир. и лат. –
Поднаслови: од бр. 1 (1923) Пролетерски
дечји лист за поуку и забаву; од бр. 1
(1924) Дечји лист за забаву и поуку; од
бр. 1 (1925/26) Забавно-поучни лист за
младеж. – Од бр. 1 (1927/28) уредник
и издавач Драгутин Владисављевић. –
Штампарије: од бр. 1 (1923) Штампарија
„Скeрлић”; од бр. 5 (1923) „Југославија”
Недељковића и Јовановића; од бр. 1 (1924)
Омладина; од бр. 2 (1924) „Скерлић”; од
бр. 3 (1924) Занатлијска штампарија; од
бр. 1 (1925) „Туцовић”; од бр. 11 (1927)
Привредни преглед. – „Будућност” је
покренута као додатак листу „Једнакост”
– југословенских жена социјалиста
(комуниста). Од 1923. године, после
прекида у излажењу, лист је штампан
упоредо ћир. и лат.
УДК 82(02.053.2)
COBISS.SR–ID 21943308
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1924/1925) бр. ,4–5,7,
Год. 3 (1925/1926) бр. 1–2,9/10,
Год. 4 (1926/1927) бр. 1,3,8,11,
Год. 5 (1927/1928) бр. ,8,

14

ВАРДАРЧЕ : дечји лист / власник Ђ.
[Ђорђе] Мартиновић ; за власништво
и уредништво одговара одговорни
уредник Сава М. Милосављевић.
– Год. 1, бр. 1–2 (1933) ; год. 2, бр.
1–5/6 (1936) ; год. 3, бр. 1 (1938)–
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год. 4, бр. 7 (јун 1939). – Скопље : [б.
и.], 1933;1936;1938–1939 (Скопље :
”Немања” Задужбинска штампарија
Вардарске бановине). – 24 cm

Год. 6 (1980) бр. ,4/5,
Год. 7 (1981) бр. 1–5,
Год. 8 (1982) бр. 1–2+3/4+5/6

Једанпут месечно (сем јула и августа). –
Главни и одговорни уредник од бр. 2 (1933)
Сава М. Милосављевић; од бр. 3 (1933)
власник и одг. уредник Ђорђе Мартиновић;
од бр. 1 (1936) уредник Бранислав Д.
Лазић; од бр. 1 (1938) одговорни уредник
Бранислав Лазић. – Власник од бр. 1
(1936) Ђорђе Мартиновић; од бр. 1 (1938)
Јован Поповић. – Часопис је излазио с
прекидима из финансијских разлога. –
Види: Ретроспективна библиографија на
Македонија. Т. 2, Сериски публикации
[до 1944 година]. Кн. 1 / [составувачи
Слободанка Поповска, Фердана ЕлмазовиќАлтанај, Богомил Ѓузел]. – Скопје, 1993, 17.
УДК 82(02.053.2)
COBISS.SR–ID 22398732
У фонду МПМ:
Год. 1 (1933) бр. ,2

ВЕНАЦ : књижевни омладински
лист / уредник Јеремија Живановић. –
Год. 1, књ. 1, св. 1 (1910)–год. 26, књ.
20, св. 10 (1935)?. – Београд : Јеремија
Живановић, 1910–1935?. – 23 cm

15

ВАСПИТАЊЕ и образовање :
часопис за педагошку теорију и праксу
/ главни уредник Милош Старовлах
; одговорни уредник Боривоје
Ћетковић. – Год. 1, бр. 1 (1975)–
.
– Титоград (Новака Милошева 36) :
Републички завод за унапређивање
школства, 1975– . – 24 cm
Двомесечно.
ISSN 0350–1094 = Васпитање
образовање
УДК 37
COBISS.SR–ID 2964738
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1975) бр. 3,5/6
Год. 2 (1976) бр. ,3/4,
Год. 4 (1978) бр. 1/2+3/4+5
Год. 5 (1979) бр. 1–3+4/5+6
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Месечно, осим јуна и јула.
ISSN 0353-8273 = Венац (Београд) =
Венац (Београд)
УДК 82
COBISS.SR–ID 49391623
У фонду МБЈ:
Књ. 8 (1922/1923) св. ,8,
Књ. 15 (1929/1930) св. ,3,
У фонду МПМ:
Књ. 12 (1926/1927) св. ,6,9/10
Књ. 15 (1929/1930) св. ,2,4/5,

17

ВЕНАЦ : омладинска ревија за
књижевност, уметност и културу / в. д.
главни и одговорни уредник Љиљана
Николић. – 1972, бр. 1–
. – Горњи
Милановац (Тихомира Матијевића 4)
: Дечје новине, 1972–. – 30 cm
Десет пута годишње.
ISSN 0350–3364 = Венац
УДК 82+7
COBISS.SR–ID 15902978
У фонду МБЈ:
(1981) бр. 1,=90,

18

ВЕСНИК српске цркве : лист
Свештеничког удружења / власник и
издавалац Свештеничко удружење ;
уредник Фирмилијан [Дражић]. – Год.
1, бр. 1 (1. јануар 1890)–год. 15, бр. 6/7
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(јун/јул 1914) ; год. 16, бр. 1/2 (јануар/
фебруар 1921)–год. 38, бр. 6/7 (јун/
јул 1933). – Београд : Свештеничко
удружење, 1890–1914; 1921–1933
(Београд : Народна штампарија
Љубомира Ј. Бојовића). – 23 cm
Месечно. – Поднаслови: од бр. 1
(1895) Лист Свештеничког удружења
за хришћанску поуку и свештеничко
усавршавање; од бр. 2 (1903) Орган
Свештеничког удружења; од 1925. Орган
Српског православног свештеничког
удружења. – Од 1930. Издање Српског
православног свештеничког удружења. –
Уредници: од 1895. протосинђел Виктор;
од бр. 9 (1897) Петар Милојевић; од бр.
9 (1898) Никола Д. Божић; од бр. 9 (1905)
Алекса Илић; од бр. 1 (1907) Милан Н.
Милутиновић; од бр. 1 (1908) Стеван П.
Веселиновић; од бр. 9 (1908) Драгутин
Димитријевић; од бр. 9 (1921) Божидар Д.
Лукић; од бр. 1 (1924) Гаврило Милошевић;
од бр. 9 (1924) Ст. М. Димитријевић; од
бр. 9 (1926) Миливој М. Петровић; од бр.
5 (1927) Љубомиор М. Ботћевић; од бр.
11 (1930) Богољуб Н. Милошевић; од бр.
4 (1931) Милош Парента; од бр. 9 (1931)
Љубомир М. Ботћевић. – Штампарије:
од бр. 1 (1896) Штампарија Петра К.
Танасковића; од 1898. Електрична
штампарија и књиговезница Павловића и
Стојановића; од 1901. Штампарија Тодора
К. Наумовића; од 1908. Штампарија
Андре Петровића; од 1911. Штампарија
„Св. Сава”; од 1914. Штампарија „Симеон
Мироточиви”; од 1921. Штампарија
„Св. Сава”; од 1924. Штампарија Аце
Максимовића; од 1926. Штампарија „Св.
Сава”; од 1932. Штампарија „Привредни
преглед”. – Види: Српска штампа : 1768–
1995 / Милица Кисић, Бранка Булатовић.
– Београд, 1996, 108.
ISSN 1450–6297 = Весник српске цркве
УДК 271.222(497.11)
COBISS.SR–ID 23872268

У фонду МБЈ:
Год. 6 (1895) св. ,6,
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ГЛАС / Српска академија наука
и уметности. Одељење друштвених
наука = Glas / Académie serbe
des science et des arts. Classe des
sciences sociales ; уредник Георгије
Острогорски. – 1961, књ. 10–
.–
Београд : Научно дело, 1961– (Београд
: Привредни преглед). – 24 cm
Уредници: од књ. 12 (1963) Јорјо Тадић;
од књ. 14 (1969) Виктор Новак; од књ. 15
(1971) Васа Чубриловић; од књ. 16 (1973)
Душан Недељковић; од књ. 21 (1980)
Обрен Благојевић, од књ. 23 (1983) Милош
Мацура; од књ. 27 (1995) Иван Максимовић;
од књ. 28 (1997) Коста Михаиловић; од
књ. 29 (2002) Михаило Марковић; од књ.
31 (2015) Војислав Становчић, од књ.
32 (2016) Данило Баста. – Издавач од
књ. 14 (1969) Српска академија наука и
уметности, Београд. – Штампарије: од књ.
11 (1963) Научно дело, Београд; од књ. 20
(1978) „Радиша Тимотић”, Београд; од књ.
21 (1980) Србија, Београд; од књ. 24 (1986)
Космос, Београд; од књ. 25 (1988) „Радиша
Тимотић”, Београд; од књ. 26 (1992)
Култура, Београд; од књ. 27 (1995) Нови
Дани, Београд; од књ. 28 (1997) Култура,
Београд; од књ. 29 (2002) Чигоја штампа,
Београд; од књ. 31 (2015) Службени
гласник, Београд. – Текст: на срп. и франц.
језику; књ. 28 (1997) на срп. и енгл. језику.
– Je nastavak: Глас Српске академије наука.
Одељење друштвених наука = ISSN 2560–
4902
ISSN 0081–394X = Глас – Српска
академија наука и уметности. Одељење
друштвених наука
УДК 3
COBISS.SR–ID 72072967
У фонду МБЈ:
Том 285 (1973) књ. 17
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ГЛАС недужних : месечни часопис
посвећен питањима слепе, глувонеме,
богаљасте и слабомислене младежи /
власник, уредник и одговорни уредник
Вељко Љ. Рамадановић. – Год. 1, бр. 1
(јануар/фебруар 1928)–год. 4, бр. 9/10
(децембар 1931) ; год. 1=5, бр. 1/3
(јануар/март 1935)–год. 6=10, бр. 8/10
(септембар/новембар 1940). – Београд
; Земун : [б.и.], 1928–1931;1935–1940
(Београд : Штампарија Дома слепих и
глувонемих „Нова светлост”). – 24 cm

Излази месечно, сем јула и августа. –
Поднаслови: од бр. 1/3 (1935) Часопис за
педопатологију и педагогику специјалних
школа посвећен проблемима научног
испитивања, васпитања, образовања и
соц. заштите дефектне деце и младежи.
Сталешки орган Удружења наставника
школа за дефектну децу Краљевине
Југославије; од бр. 1/2 (1938) Часопис
за педопатологију, педагогију лечења и
социјално старање о дефектној деци. –
Уредници: од бр. 1/3 (1935) Фердинанд Ј.
Маслић; од бр. 1/2 (1938/1939) Миодраг
В. Матић. – Издавач од бр. 1/3 (1935)
Удружење наставника школа за дефектну
децу Краљевине Југославије. – Часопис је
имао прекид у излажењу 1932–1934.
УДК 376(053.2)
COBISS.SR–ID 28885516
У фонду МПМ:
Год. 5=9 (1938/1939) бр. ,6/8,
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ГЛАС
Српске
краљевске
академије. Други разред. – Т. 52, књ. 34
(1896)–т. 187, књ. 94 (1941). – Београд
: Српска краљевска академија, 1896–
1941 (Београд : Државна штампарија
Краљевине Србије). – 24 cm
Штампарије: од књ. 56 (1920) Земаљска
штампарија, Сарајево; од књ. 57 (1921)
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Будућност, Београд; од књ. 58 (1922)
Српска
манастирска
штампарија,
Сремски Карловци; од књ. 59 (1922)
Будућност, Београд; од књ. 60 (1922)
Српска
манастирска
штампарија,
Сремски Карловци; од књ. 63 (1924)
Графички завод „Макарије”, Београд–
Земун; од књ. 64 (1925) Штампарија „Св.
Сава”, Београд; од књ. 65 (1926) Графички
завод „Макарије”, Београд–Земун; од
књ. 66 (1926) Штампарија „Родољуб”,
Београд; од књ. 67 (1927) Графички завод
„Макарије”, Београд–Земун; од књ. 68
(1927) Учитељска тискарна, Љубљана; од
књ. 69 (1927) Графички завод „Макарије”,
Београд–Земун; од књ. 72 (1929) Српска
манастирска
штампарија,
Сремски
Карловци; од књ. 74 (1931) Штампарија
„Св. Сава”, Београд; од књ. 75 (1932)
Народна штампарија, Београд; од књ. 76
(1932) Учитељска тискарна, Љубљана;
од књ. 77 (1933) Штампарија „Слово”,
Београд; од књ. 78 (1933) Народна
штампарија, Београд; од књ. 79 (1933)
Штампарија „Слово”, Београд; од књ.
80 (1933) Штампарија „Млада Србија”,
Београд; од књ. 81 (1933) Штампарија
„Светлост”, Београд; од књ. 85 (1935)
Штампарија „Млада Србија”, Београд;
од књ. 86 (1935) Штампарија „Слово”,
Београд; од књ. 87 (1936) Штампарија
„Светлост”, Београд; од књ. 89 (1940)
Штампарија „Млада Србија”, Београд;
од књ. 90 (1938) Штампарија „Светлост”,
Београд; од књ. 91 (1939) Штампарија
„Млада Србија”, Београд; од књ. 93 (1940)
Штампарија „Слово”, Београд; од књ.
94 (1941) Штампарија „Млада Србија”,
Београд. – Delimično je nastavak: Глас
(Српска краљевска академија) = ISSN
1450–6599. – Nastavlja se kao: Глас Српске
академије наука. Други разред = ISSN
2560–5119
ISSN 2560–5097 = Глас Српске краљевске
академије. Други разред
УДК 1
УДК 3
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УДК 80
COBISS.SR–ID 175862791
У фонду ДМП:
Том 66 (1903) бр. 41
Том 76 (1908) бр. 46
Том 102 (1922) бр. 59
Том 179 (1938) бр. 91<Карађорђе и његове
војводе>
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ГЛАСНИК Етнографског музеја у
Београду = Bulletin of the Ethnographic
Museum in Belgrade = Bulletin du
Musée Ethnographique de Belgrade /
уредник Боривоје Дробњаковић. –
Књ. 1 (1926)–књ. 15 (1940) ; Књ. 16
(1953)–
. – Београд : Етнографски
музеј, 1926–1940;1953– (Београд :
„Скерлић”). – 24 cm
Годишње. – Уредници: од књ. 16 (1953)
Митар Влаховић; од књ. 22/23 (1960)
Шпиро Кулишић. Одговорни уредници:
од књ. 26 (1963) Владимир Живанчевић;
од књ. 27 (1964) Персида Томић; од књ.
30 (1967) Слободан Зечевић. Главни и
одговорни уредници: од књ. 46 (1982)
Никола Пантелић; од књ. 51 (1987)
Љубомир Рељић; од књ. 58/59 (1994/95)
Петар Влаховић; од књ. 65/66 (2001/02)
Велибор Стојаковић; од књ. 72 (2008)
уредник Весна Марјановић; од књ. 78
(2014) Мирјана Менковић; од књ. 80
(2016) Марко Стојановић. – Штампарије:
од књ. 4 (1929) Прогрес; од књ. 7
(1932) Глобус; од књ. 8 (1933) Државна
штампарија Краљевине Југославије; од
књ. 16 (1953) „Бранко Ђоновић”; од књ.
21 (1958) „Слободан Јовић”; од књ. 58/59
(1994/95) Чигоја штампа, Београд. – Није
излазио од 1941. до 1952. год.
ISSN 0350–0322 = Гласник Етнографског
музеја у Београду
УДК 39
COBISS.SR–ID 4253698

У фонду ДПМ:
(1985) бр. 49
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ГЛАСНИК
Југословенског
професорског друштва / уредник
Јован Ј. Бабић. – Год. 10, књ. 10, св.
1 (1930)–књ. 21, св. 7 (март 1941). –
Београд : Југословенско професорско
друштво, 1930–1941 (Београд : Дом).
– 24 cm
Месечно. – Текст ћир. и лат. – Уредници:
од бр. 1 (1931/32) Радоје Л. Кнежевић;
од бр. 1 (1935/36) Милан С. Недић; од
бр. 1 (1936/37) Предраг Каралић; од бр.
1 (1937/38) Илија Кецмановић; од бр. 1
(1938/39) Миленко Стојановић; од бр. 9
(1939/40) Миодраг Рајичић. – Штампарије:
од бр. 1 (1931/32) Народна мисао, Београд;
од бр. 2 (1932/33) Планета, Београд; од бр.
1 (1933/34) Народна штампарија, Београд;
од бр. 1 (1934/35) Зора, Београд; од бр. 1
(1940/41) Штампарија „Драг. Грегорића”,
Београд. – Од 1931. излази у току школске
године (од сеп. до сеп.). – Библиографија
радова из области класичне филологије
објављених
у
часопису
Гласник
Југословенског професорског друштва,
у : Жива антика, 1958, 2. – Je nastavak:
Гласник Професорскога друштва = ISSN
2560–4775
ISSN 2560–4767 = Гласник Југословенског
професорског друштва
УДК 061.23:371.12(497.1)
COBISS.SR–ID 15683855
У фонду ДМП:
Год. 10 (1930) св. ,6/8,
Књ. 11 (1931) св. ,6/8
Књ. 16 (1935/1936) св. ,11/12<Вараждин и
Хрватско Загорје>
Књ. 17 (1936/1937) св. ,11/12<Мостар и
Херцеговина>
Књ. 19 (1938/1939) св. ,11/12
У фонду МБЈ:
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Књ. 13 (1932/1933) св. ,4
Књ. 18 (1937/1938) св. ,2,
Књ. 19 (1938/1939) св. ,3,5
Књ. 20 (1939/1940) св. ,2,9–10,

24

ГЛАСНИК Одјељења умјетности
/ Црногорска академија наука и
умјетности ; уредник Јанко Ђоновић.
– 1976, књ. 1– . – Титоград : Друштво
за науку и умјетност Црне Горе, 1976–
(Београд : Просвета). – 24 cm

Годишње. – Наслови: од бр. 1 (1976)
Гласник. Одјељење умјетности; од бр.
2 (1976) Гласник Одјељења умјетности.
– Од бр. 1 (1976) упоредни наслов на
француском језику; од бр. 2 (1979) на
руском и енглеском језику. – Уредници:
од бр. 1 (1976) Јанко Ђоновић; Од бр. 2
(1979) Чедо Вуковић; од бр. 4 (1982) Јевто
М. Миловић; од бр. 10 (1991) Милосав
Бабовић; од књ. 18 (2000) Ново Вуковић;
од књ. 21 (2003) Бранислав Остојић.
– Издавачи: од бр. 1 (1976) Друштво
за науку и дијелатност Црне Горе,
Титоград; од бр. 2 (1979) Црногорска
академија наука и умјетности, Титоград.
– Од 1995. место издавања Подгорица.
– Штампарије: од бр. 1 (1976) Нови
дани, Београд; од бр. 2 (1979) Просвета,
Београд; од бр. 13 (1979) Обод, Цетиње;
од бр. 16 (1997) Слог, Подгорица; од
бр. 22 (2004) ИВПЕ, Цетиње; од бр. 25
(2007) Спектар, Подгорица; од бр. 26
(2008) ИВПЕ, Цетиње; од бр. 27 (2009)
Графо Бале, Подгорица; од бр. 28 (2009)
Спектар, Подгорица; од бр. 31 (2013) ХКС
Спектар, Подгорица.
ISSN 0350–5480 = Гласник Одјељења
умјетности – Црногорска академија наука
и умјетности
УДК 7
УДК 82
COBISS.SR–ID 7827970
Из фонда МБЈ:
Књ. 1 (1976)
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ГЛАСНИК
Професорскога
друштва / власник за Професорско
друштво Миливоје Симић ; уредник
Јаша М. Продановић. – Год. 1, књ. 1,
св. 1/2 (јан./феб. 1921)–год. 9, књ. 9,
св. 10 (1929). – Београд : Професорско
друштво, 1921–1929 (Београд :
Штампарија „Св. Сава”). – 24 cm
Месечно (25.-тог). – Текст ћир. и лат.
– Уредници: од бр. 8/9 (1923) Миливој
Павловић; од бр. 4 (1926) Данило
Вуловић; од бр. 10 (1928) Јован Ј. Бабић.
– Штампарије: од бр. 5 (1921) Слобода;
од бр. 8/9 (1922) „Скерлић”; од бр. 11/12
(1922) „Јадран”; од бр. 1 (1924) „Златибор”;
од бр. 2 (1924) Акционарска штампарија;
од бр. 66 (1924) „Златибор”; од бр. 6/7
(1925) Штампарија М. Карића; од бр.
9 (1925) „Златибор”; од бр. 9/10 (1925)
Штампарија Саве Раденковића и Брата;
од бр. 8 (1926) „Златибор”; од бр. 7 (1929)
Прогрес; од бр. 8 (1929) Дом. – Св. 7 (1926)
изашла је као посебна публикација под
насловом „Нови Сад и Војводина”, као књ.
2 колекције „Наша земља” (II 18777/2). –
Delimično je nastavak: Наставник (Београд.
1890) = ISSN 2560–4783. – Nastavlja se
kao: Гласник Југословенског професорског
друштва = ISSN 2560–4767
ISSN 2560–4775 = Гласник Професорскога
друштва
УДК 061.23:371.12(497.11)
COBISS.SR–ID 28620556
У фонду МБЈ:
Год. 4 (1924) св. ,4/5,
Год. 6 (1926) св. ,10
У фонду ДМП:
Књ. 5 (1925) св. ,4<Скопље и Јужна
Србија>,
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ГЛАСНИК
Савеза
трезвене
младежи / власник за Савез трезвене
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младежи Миодраг М. Поповић
; одговорни уредник Никола В.
Дабетић. – Год. 1, бр. 1/2 (март/април
1921)–год. 21, бр. 5/6 (јануар/фебруар
1941). – Београд : Савез трезвене
младежи, 1921–1941 (Београд :
Народна штампарија). – 24 cm
Месечно. – Наслов и текст ћир. и лат. –
Наслов: од бр. 1 (1928/1929) Гласник
Савеза трезвене младежи и Југословенског
савеза трезвености; од бр. 1/2 (1929/1930)
Гласник Савеза трезвене младежи. –
Уредници: од бр. 1/2 (1921/1922) Панта
Аранђеловић; од бр. 1/2 (1922/1923)
Ђорђе К. Стајић; одговорни уредници: од
бр. 1/2 (1922/1923) Владимир Павловић;
од бр. 1/2 (1923/1924) Светислав
Мародић; од бр. 5/6 (1925/1926) Анте
Марић; уредници: од бр. 1/2 (1926/1927)
Слободан Поповић; од бр. 1/3 (1927/1928)
Илија М. Јелић; од бр. 1/2 (1929/1930)
Слободан Поповић; одговорни уредник
од бр. 1/2 (1930/1931) Миодраг П.
Поповић, уредник Слободан Поповић;
одговорни уредник од бр. 1/2 (1937/1938)
Миодраг П. Поповић, уредник Борислав
М. Поповић. – Штампарије: од бр. 1/2
(1921/1922) Штампарија К. Грегорића;
од бр. 1/2 (1922/1923) Заштита; од бр. 1/2
(1923/1924) Занатлијска штампарија; од
бр. 8 (1923/1924) „Макарије”; од бр. 1/2
(1924/1925) Планета. – Цена: за чланове
0,50 дин.; за остале 1 дин.; од бр. 1/2
(1921/1922) 5 дин. годишње; од бр. 1/2
(1923/1924) 5 дин. тромесечно; од бр. 1/2
(1924/1925) 10 дин. годишње; од бр. 1
(1928/1929) 20 дин. годишње.
ISSN 1452–2519 = Гласник Савеза
трезвене младежи
УДК 329.78
COBISS.SR–ID 27947276
У фонду МПМ:
Год. 14 (1933/1934) бр. 1/2,
Год. 20 (1939/1940) бр. 1/2,
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ГЛАСНИКЪ Дружтва србске
словесности / [учредникъ Јован
Стејић]. – 1847, св. 1 (20. мај) ; 1849,
св. 2 ; 1856, св. 8 ; 1851, св. 3–1863, св.
17 ; 1865, св. 1=18–1887, св. 67 ; 1878,
св. 1878 ; 1884, св. 57 ; 1885, св. 62–65
; 1889, св. 68–1892, св. 75. – Београд
: [Дружтво србске словесности],
1847–1892 (Београд : Кньигопечатньа
Княжества Србиэ). – 24 cm
Dostupno i na: http://scc.digital.nb.rs/
collection/glasnik-srpskog-ucenog-drustva.
– [Годишње]. – Наслов: од бр. 4 (1852)
Гласникъ Друштва србске словесности;
од бр. 8 (1856) Гласникъ Дружства
Србске Словесности; од бр. 9 (1857)
Гласникъ Друштва србске словесности;
од бр. 12 (1860) Гласник Друштва србске
словесности; од бр. 1=18 (1865) Гласник
Србског ученог друштва; од бр. 4=21
(1867) Гласник Српског ученог друштва.
– Штампарије: од 1859. Државна
штампарија; од 1884. Штампарија
Краљевине Србије. – Св. 18 (1865)
изашла као св. 1 новог реда. Упоредо са
новом нумерацијом остала је и стара. Са
св. 30 (1871) престаје нумерација новог
реда, а наставља се нумерација старог
реда. Свеске 58 (1884) и 74 (1892) нису
штампане. – Друштво српске словесности,
научно и књижевно друштво, основано
је 1842. године (оснивачи су Јован Ст.
Поповић и Атанасије Николић), са
задатком да шири науку на српском језику
и ради на његовом усавршавању, као и на
прикупљању историјске грађе. Одлуком
владе кнеза Михаила, Друштво је укинуто
јануара 1864. године. Обновљено је јула
исте године под називом Српско учено
друштво, и наставило је са издавањем
Гласника под новим насловом. У
Гласнику су своје прилоге објављивали
многи знаменити научници: Јован
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Ст. Поповић, Гаврило Поповић, Ђура
Даничић, Јанко Шафарик, Јован Ристић,
Стојан Новаковић, Иларион Руварац,
Чедомир Мијатовић, Милан Кујунџић,
Гаврило Витковић, Влад. Јовановић
и многи други. У првом свом делу
Гласник је доносио чланке и расправе
из друштвених и природних наука, а у
другом делу су објављивани архивски
материјали и историјски документи.
Укупно је изашло 75 бројева овог научног
часописа. – Од књ. 11 (1859) до књ.
14 (1862) садржи: Србски исторійски
споменици Млетачкогъ Архива, преписао
Дръ Янко Шафарикъ. – Види: Каталог
књига српске књижевности : за 1905. год.
– У Београду : Дворска књижара Мите
Стајића у Београду, 1905, 212.
ISSN 1450–6300 = Гласник Дружтва
србске словесности
УДК 061.22
COBISS.SR–ID 28833548
У фонду МБЈ:
Књ. 30 (1871)
Књ. 31 (1871)
Књ. 34 (1872)
Књ. 35 (1872)
Књ. 38 (1873)
Књ. 39 (1873)
Књ. 55 (1884)
Књ. 57 (1884)
Књ. 59 (1884)
Књ. 61 (1885)
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GLEDIŠTA : časopis Beogradskog
univerziteta / odgovorni urednik
Miroslav Pečujlić. – God. 1, br. 1
(1960)–
. – Beograd : Beogradski
univerzitet : Narodna omladina Srbije
: Savez studenata, 1960– (Beograd :
Glas). – 24 cm
Dvomesečno. – Podnaslovi: od br. 1 (1962)
Časopis mladih za društvena pitanja; od
1979. Časopis za društvenu kritiku i teoriju.
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– Odgovorni urednici: od br. 4 (1960) Zaga
Pešić–Golubović; od br. 1 (1962) Zaga
Pešič–Golubović, Žika Berisavljević; od
br. 9 (1962) Zaga Pešić–Golubović, Trivo
Inđić; od br. 1 (1964) Svetozar Stojanović,
Žika Berisavljević; od br. 1 (1966) Božidar
Petković, Ljuba Stojić; glavni i odgovorni
urednici: od br. 12 (1968) Života Đorđević,
Aleksandar Vasić; od br. 1 (1972) Vladimir
Goati, Oskar Kovač; odgovorni urednici:
od br. 1 (1974) Oskar Kovač, Živana
Olbina; od br. 2 (1974) Ratko Nešković,
Živana Olbina; od br. 1/2 (1976) Blagoje
Jastrebić, Milosav Milosavljević; od br. 1/2
(1978) Ivan Stojanović; glavni i odgovorni
urednici: od br. 1/2 (1980) Milan Podunavac;
od br. 9/10 (1980) Hasan Hanić; od br. 1/2
(1984) Mila Korugić; od br. 1/2 (1989)
Slobodan Žunjić. – Izdavači: od br. 1
(1963) Beogradski univerzitet : Centralni
komitet Narodne omladine Srbije; od br. 1
(1971) Beogradski univerzitet : Republička
konferencija Saveza omladine Srbije; od
br. 7/8 (1973) Beogradski univerzitet :
Republička konferencija SSO Srbije; od
br. 1/2 (1991) Univerzitet u Beogradu.
– Štamparije: od br. 1 (1962) Privredni
pregled; od br. 4 (1963) „Radiša Timotić”;
od br. 1 (1964) „Slobodan Jović”; od br. 1
(1965) Štamparija Studentskog centra; od br.
1 (1966) „Slobodan Jović”; od br. 1 (1974)
Kosmos; od br. 2 (1974) „Slobodan Jović”;
od br. 1/2 (1978) GP „Jovan Popović”; od
br. 7/8 (1978) Kosmos; od br. 1/2 (1991)
Zavod za grafičku tehniku Tehnološkometalurškog fakulteta, Beograd; od br. 3/4
(1991) Kosmos; od br. 1/6 (1993) Zavod za
grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog
fakulteta, Beograd. – Od br. 7/8 (1975) izlazi
svakog meseca, izuzev jula i avgusta; od br.
1/2 (1978) izlazi svakog meseca; od br. 1/2
(1990) izlazi tromesečno.
ISSN 0017–1166 = Gledišta
UDK 3
COBISS.SR–ID 2972930
U fondu MPM:
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God. 5 (1964) br. ,6/7,
God. 7 (1966) br. ,6/7,
U fondu MBJ:
God. 17 (1976) br. ,10,
God. 20 (1979) br. ,5/6,
God. 21 (1980) br. ,3/4,6+7/8–9/10
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ГОДИШЊАК града Београда
= Annuaire de la ville de Belgrade /
уредник Јован Тодоровић. – 1954, књ.
1– . – Београд : Музеј града Београда,
1958–. – 27 cm
Годишње. – Од 1998/1999. упоредни
наслов и на енгл. језику: Annual of the
city of Belgrade. – Уредници: од књ. 28
(1981) Радмила Николић; од књ. 31 (1984)
Божидар Шујица; од књ. 43 (1996) Саша
Тодоровић; од књ. 47/48 (2000/2001)
Бојан Ковачевић; од књ. 55/56 (2008/2009)
Даница Јововић – Продановић; од књ. 58
(2012) Татјана Корићанац. – Штампарије:
од књ. 49/50 (2002/2003) Визартис,
Београд; од књ. 58 (2011) ДМД, Београд.
– Је наставак: Годишњак Музеја града
Београда = ISSN 1451–284X
ISSN 0436–1105 = Годишњак града
Београда
УДК 930.85
COBISS.SR–ID 5656322
У фонду ДМП:
Књ. 7 (1960)
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GODIŠNJAK Istoriskog društva
Bosne i Hercegovine = Єжегодник
Исторического обшчества Боснии и
Герцеговины = Annuaire de la Société
historique de Bosnie et Herzégovine /
odgovorni urednik Anto Babić. – God.
1 (1949)–god. 10 (1959). – Sarajevo
: [Istorisko društvo BiH], 1949–1959
(Sarajevo : Državna štamparija). – 25 cm

[Godišnje]. – Naslov naizmenično štampan
lat. i ćir. – Odgovorni urednik od 1957.
Hamdija Kapidžić. – Izdavači: od 1950.
Istorisko društvo B[osne] i H[ercegovine];
od 1951. Svjetlost; od 1952. Istorisko
društvo Bosne i Hercegovine. – Šaramparije:
od 1951. „Veselin Masleša”; od 1957.
Sarajevski grafički zavod. – Nastavlja se
kao: Godišnjak Društva istoričara Bosne i
Hercegovine = ISSN 0350–1981
ISSN 0352–8669 = Godišnjak Istoriskog
društva Bosne i Hercegovine
UDK 93/94(058)
COBISS.SR–ID 16324098
U fondu DPM:
God. 1 (1949)
God. 2 (1950)
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ГОДИШЊАК
Планинарског
савеза Србије за .... – 1950. – Београд
: Планинарски савез Србије, 1950. –
Илустр. ; 23 cm
Годишње.
УДК 061:796.52(497.11)(060.555)
COBISS.SR–ID 130962951
У фонду ДМП:
1951
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ГОДИШЊАК
Учитељског
удружења у Краљевини Србији за
... / уредио Н. М. Чолаковић. – Год.
1 (1894/95)–год. 17? (1911/1912?).
– Београд : Учитељско удружење,
1895–1912 (Београд : Електрична
штампарија Ђуре Станојевића). –
23 cm. – (... Издање Учитељског
удружења ...)
Годишње. – Штампарије: од 1897/1898.
Парна радикална штампарија, Београд;
од 1899/1900. Штампарија Светозара
Николића, Београд; од 1901/1902.
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БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
„Милош Велики” – Штампарија Бојовића
и Мићића, Београд; од [1908/1909.]
„Доситије Обрадовић” – Штампарија Аце
М. Станојевића, Београд; од 1910/1911.
Штампарија
„Доситије
Обрадовић”
Димитрија Гавриловића (пређе Аце М.
Станојевића), Београд. – Опис према Год.
3 (1896/1897).
УДК 061
COBISS.SR–ID 175321351
У фонду MБJ:
Год. 2 (1895/1896)
Год. 8 (1901/1902)
Год. 10 (1903/1904)

33

ГОДИШЊИЦА Николе Чупића
: издање Чупићеве задужбине. – Књ.
1 (1877)–књ. 50 (1941). – Београд :
Чупићева задужбина, 1877–1941. – 25
cm
Годишње. – Прекиди у излажењу.
ISSN 1450–6416
УДК 3+9(058)
COBISS.SR–ID 11706887

У фонду МБЈ:
Књ. 23<51 књ. у збирци> (1903)
Књ. 40<72 књ. у збирци> (1931)
Књ. 43<76 књ. у збирци> (1934)
Књ. 50<83 књ. у збирци> (1941)
У фонду ДПМ:
Књ. 34<66 књ. у збирци.> (1921)
Књ. 35<67 књ. у збирци.> (1923)
Књ. 49<82 књ. у збирци.> (1940)
34

DALJE : časopis za književnost i
kulturu / glavni i odgovorni urednik
Čedo Kisić. – God. 1, br. 1 (proljeće
1982)– . – Sarajevo (Pavla Goranina
13) : Oslobođenje, Izdavačka djelatnost,
1982–. – 29 cm
Tromesečno. ISSN 0351–9376 = Dalje
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UDK 82
COBISS.SR–ID 5091074
U fondu MBJ:
God. 1 (1982) br. 1–2,
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ДЕЛО : наука, књижевност и
друштвени живот / уредник Илија И.
Вукићевић. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (март
1894)–год. 6, књ. 22, св. [3] (1899)
; год. 7, књ. 23, св. 1 (1902)–год. 20,
књ. 74, св. 2 (1915). – Београд : А.
[Алекса] М. Станојевић, 1894–1899 ;
1902–1915 (Београд : Парна радикална
штампарија). – 25 cm
Месечно. – Поднаслов од књ. 2 (1894)
Лист за науку, књижевност и друштвени
живот. – Уредници: од књ. 1, св. 2 (1894)
Стојан М. Протић; од књ. 5, св. 1 (1895)
Милован Ђ. Миловановић; од књ. 14,
св. 1 (1897) Драгољуб М. Павловић; од
књ. 22, св. 2 (1899) Љуба Давидовић;
од књ. 23, св. 1 (1902) Драгољуб М.
Павловић; од књ. 54 (1910) Драгољуб
М. Павловић и Риста Ј. Одавић; од књ.
62 (1912) Драг. М. Павловић; од књ. 70
(1914) Драг. [Драгољуб] М. Павловић
и Лазар Марковић. – Власници: од књ.
5, св. 1 (1895) Ст. [Стојан] М. Протић;
од књ. 23, св. 1 (1902) Драгољуб М.
Павловић; од књ. 54 (1910) Аца М.
Станојевић. – Штампарије: од књ. 23
(1902) Штампарија Аце М. Станојевића
„Доситије Обрадовић”, Београд; од књ. 72
(1915) Државна штампарија Краљевине
Србије, Ниш. – Од 1915. излази два пута
месечно. – Место издавања од 1915.
Ниш. – Прекид у излажењу од 1900–1901.
обновљен марта 1902 (књ. 23/1902, стр.
160: Дело поново излази, јер није престало
са излажењем због неодзива публике и
имало је сарадњу најбољих књижевника,
угушено је насилно у време Ивањданског
атентата). Од јуна 1914. до марта 1915.
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обустављено због рата. – У књ. 1 (1894)
Додатак Делу са библиографијом свих
српских и хрватских листова 1894.; у
сталној рубрици „Белешке” дати прикази
последњих бројева појединих српских и
хрватских листова, као и вести о покретању
нових листова; од 1894–1895. заступљена
рубрика Преглед књига и листова, од
1895. рубрика Критика и библиографија,
где су представљани нови листови. – Књ.
72 (1915) погрешно нумерисана као књ.
73 (1915). – Сарадници: Симо Матавуљ,
Бранислав Нушић, Сима Томић, Јаша М.
Продановић, М. К. Драгутиновић, Свет.
П. Ранковић, Ђорђе Стратимировић,
Богдан Поповић, Јанко Веселиновић,
Јефтан Р. Шантић, Алекса Шантић, Иво
Ћипико, Драгољуб Павловић, Владислав
Петковић-Дис, Миленко Вукићевић,
Владимир
Ћоровић,
Александар
Белић, Недељко Дивац, Јосип Косор,
Сима Пандуровић, Радоје Домановић,
Анте
Тресић-Павичић,
Бранислав
Петронијевић и други. – Припадао је
Радикалној странци. Доносио је прилоге
из књижевности, историје и осталих
друштвених наука.
ISSN 1450–8222 = Дело (Београд. 1894)
УДК 82
COBISS.SR–ID 125100039
У фонду МБЈ:
Год. 3 књ. 9 (1896) бр. 1,
Год. 4 књ. 14 (1897) бр. 1,
У фонду ДМП:
Год. 15 књ. 55 (1910) св. 1,
Год. 17 књ. 63 (1912) св. 1,
Год. 17 књ. 64 (1912) св. 1,
Год. 17 књ. 65 (1912) св. 1–3
Год. 18 књ. 68 (1913) св. 1–2
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DJELO : časopis za politička,
ekonomska i kulturna pitanja / glavni
i odgovorni urednik Nikola Rubčić. –
God. 1, br. 1–6 (1948). – Zagreb : Nikola
Rubčić, 1948. – 24 cm

Dvomesečno.
UDK 32+33(497.13)
COBISS.SR–ID 49541388
U fondu MBJ:
God. 1 (1948) br. ,2,5,
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ДОМ и школа : наставни, васпитни
и књижевни часопис за средњошколце
/ [за власништво Стојан Милеуснић] ;
одговорни уредник М. [Миодраг] С.
Лалевић. – Год. 1, бр. 1 (1938/39)–год.
4, бр. 5 (1941). – Београд : [Стојан
Милеуснић], 1938/39–1941 (Београд :
Штампарија Белетра). – 22 cm
Два пута месечно. – Штампарије: од бр.
4 (1938/39) Графика Радојка Албулова; од
бр. 1 (1939/40) Полет; од бр. 1 (1940/41)
Просвета. – Штампан ћир. и лат. – Од
1939/40 излази месечно у току школске
године.
= Дом и школа
УДК 37
COBISS.SR–ID 16942607
У фонду ЖЛЋ:
Год. 1 (1938/1939) бр. 1–13_14/15
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ДОМЕТИ : часопис за културу /
главни и одговорни уредник Миодраг
Миленковић. – Год. 1, бр. 1 (окт.
1974)–
. – Сомбор : Самоуправна
интересна заједница културе :
Културно–просветна заједница, 1974–
. – 24 cm
Доступно и на: http://www.biblioso.org.
rs/dometi.php?lng=sr. – Тромесечно. –
Уредници: Бошко Ивков (од бр. 2/1975);
Миро Вуксановић (од бр. 16/1979);
Радивој Стоканов (од бр. 55/1988);
Миленко Попић (од бр. 150/151/2012);
Давид Кецман Дако (од бр. 152/2013);
Саша Радојчић (од бр. 162/163/2016). –
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БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Издавачи: од бр. 2 (1975) Самоуправна
интересна заједница културе и Културно–
просветна заједница; од бр. 19 (1979)
Народна библиотека „Карло Бијелицки”,
Сомбор; од бр. 90/91 (1997) Градска
библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор.
– Штампарије: од бр. 9 (1977) Меркур,
Апатин; од бр. 13 (1978) Просвета,
Сомбор; од бр. 114/115 (2003) Кримел,
Будисава; од 152/155 (2013) Пергамент,
Сомбор; од бр. 156/157 (2014) Пергамент
плус, Сомбор. – Текст ћир. и лат. – Године
2015. објављен је комплет од два DVD-а
у издању Градске библиотеке „Карло
Бијелицки” у Сомбору, поводом 40 година
излажења наслова (1974–2014). (Садрже
бројеве часописа од 1–157, и видео
снимак).
ISSN 0351–0425 = Домети (Сомбор)
УДК 82(05)
COBISS.SR–ID 295191
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1975) бр. ,2–4
Год. 3 (1976) бр. 5–8
Год. 4 (1977) бр. 9–12
Год. 5 (1978) бр. 13–14
Год. 6 (1979) бр. ,16–19
Год. 7 (1980) бр. 20–23
Год. 8 (1981) бр. 24–27
Год. 9 (1982) бр. 28–31
Год. 10 (1983) бр. 32–35
Год. 11 (1984) бр. 36,
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ЖЕНА данас / власник и уредник
Радмила Димитријевић. – Фототипско
изд. – 1936, бр. 1 (окт.)–1944, бр. 33
(сеп.). – Београд : Конференција
за друштвену активност жена
Југославије, 1966 ([Нови Сад] :
[Матица српска]). – Илустр. ; 31 cm
Наслов ћир., текст ћир. и лат.; од бр. 31
(1943) насл. лат., текст ћир. и лат. – Издање
поводом
30–годишњице
покретања
часописа.
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УДК 329.71–055.2(497.1)
COBISS.SR–ID 30112268
У фонду МБЈ:
(1936–1944) бр. 1–4_5/6_7–10_11/12_13–
29,31–33
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ЖИВОТ : лист за друштвени
живот и науку / власник Савић и
Компанија ; одговорни уредник Пера
М. Савић. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (16. мај
1903)–год. 2, књ. 3, св. 1/2 (1904) ; год.
3, књ. 1[4], св. 1–св. 10 (окт. 1906). –
Београд : [Савић и Компанија], 1903–
1904; 1906 (Београд : Штампарија
Савића и Компаније). – 25 cm
Излази 1. и 16. сваког месеца. – Власници:
од св. 1 (1904) Недељко Кашанин; од св.
1 (1906) Вел. М. Стојановић. – Уредници:
од св. 1 (1904) Драгиша Ђурић; од св. 1
(1906) Вел. М. Стојановић. – Штампарије:
од св. 1 (1904) Штампарија Аце М.
Стојановића; од св. 1/2 (1904) Штампарија
Савић и Компанија; од св. 1 (1906)
Штампарија „Бранко Радичевић” Јована
И. Сјеницког; од св. 5 (1906) Штампарија
Савић и Компанија. – Часопис је испуњен
темама из области филозофије, марксизма
и природних наука. – У фонду НБС св. 4
(1903) микрофилм.
УДК 3
COBISS.SR–ID 23200780
У фонду МБЈ:
Књ. 1 (1903) св. 1,
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ЖИВОТ и рад / уредник Милан Л.
Рајић. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (1928)–год.
10, књ. 26, св. 165 (1937) ; н. т., год. 10,
књ. 26, св. 1 (1937)–год. 15, књ. 32, св.
42 (1941). – Београд : Милан Л. Рајић,
1928–1941 (Београд : Млада Србија).
– 22 cm
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Два пута месечно ; Месечно.
ISSN 1821–2387 = Живот и рад
УДК 82
COBISS.SR–ID 49018631
У фонду МБЈ:
Год. 10 књ. 26 (1937) св. ,3
Год. 11 књ. 27 (1938) св. ,12/13,
Год. 12 књ. 29 (1939) св. ,22/25,
Год. 14 књ. 30 (1940) св. ,28/31,
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ŽIVOT i škola : mjesečnik za odgoj,
prosvjetu i kulturu za Osijek i okolicu
/ glavni urednik Mirko Jirsak. – God.
1, br. 1 (1952)–god. 40, br. 1 (1991). –
Osijek ; Zagreb : Klub kulturnih radnika,
1952–1991. – 24 cm
Mesečno. – Pet puta godišnje. – Podnaslov:
od 1954. List za odgoj, prosvjetu i kulturu;
od 1959. Časopis za pedagoška i kulturnoprosvjetna pitanja; od 1990. Časopis za
teoriju i praksu u predškolskom odgoju i
osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju.
– Glavni i odgovorni urednici: od br. 5/6
(1956) Branko Ratkovčić; od br. 5/6 (1979)
Živojin Petrović; od br. 1 (1984) Nikola
Barić; od br. 1/1990 Hrvoje Vrgoč. –
Izdavači: od br. 4 (1953) Pedagoški centar
i Učiteljska škola u Osijeku; od 1960.
Pedagoški centar Zavoda za školstvo kotora
Osijek; od br. 7/8 (1960) Zavod za školstvo
kotаra Osijek; od br. 1/2 (1967) Zavod za
unapređenje osnovnog obrazovanja; od br.
1/2 (1977) Zavod za prosvjetno-pedagošku
službu za područja zajednice općine Osijek;
od 1990. Zavod za unapređivanje odgoja i
obrazovanja SR Hrvatske, Zagreb; od 1991.
Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete i
kulture Republike Hrvatske.
ISSN 0044–4855 = Život i škola
UDK 37
COBISS.SR–ID 3712002
U fondu MPM:
God. 8 (1959) br. ,5/6,
U fondu MBJ:
God. 8 (1959) br. ,9/10
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ZADARSKA revija / glavni i
odgovorni urednik Ljubomir Maštrović.
– God. 1, br. 1 (1952)–god. 40, br. 1
(1991). – Zadar (Zagrebačka 1) : Klub
kulturno–prosvetnih radnika „Juraj
Baraković”, 1952–1991 (Zagreb :
Gradsko štamparsko poduzeće). – 24 cm

Tromesečno. – Podnaslov od 1968. Časopis
za kulturu i društvena pitanja. – Glavni i
odgovorni urednici: od 1957. Ivan Grgić; od
br. 6 (1961) Dinko Foretić; od br. 4 (1971)
Ivan Aralica; od 1972. Dinko Foretić; od
1980. Ante Franić. – Od 1956. izdavač
Pododbor Matice hrvatske; od 1973.
„Narodni list”. – Štamparije: od br. 1 (1955)
Izdavačko štamparsko poduzeće Zadar;
od br. 1 (1957) Novinsko poduzeće „Glas
Zadra”; od br. 1 (1960) Novinsko poduzeće
„Narodni list”, Zadar. – Izlazi od 1960.
dvomesečno.
ISSN 0044–1589 = Zadarska revija
UDK 82+3
COBISS.SR–ID 3458306
U fondu MBJ:
God. 32 (1983) br. ,2/3,
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ЗАПИСИ : часопис за науку и
књижевност / уредник Душан Вуксан.
– Год. 1, књ. 1, св. 1 (јул 1927)–год. 7,
књ. 12, св. 4 (мај 1933) ; год. 8, књ. 13,
св. 1 (јун 1935)–год. 14, књ. 25, св. 4
(април 1941). – Цетиње : [б. и.], 1927–
1933; 1935–1941 (Котор : Бокешка
штампарија). – 24 cm
Месечно. – Поднаслов од књ. 13 (1935)
Гласник Цетињског историјског друштва.
– Власници и уредници: од књ. 7 (1930)
Илија Зорић и Видо Латковић; од књ. 12
(1933) Душан Вуксан и Илија Зорић; од књ.
13 (1935) власник и издавач за Цетињско
историјско друштво Милорад Шошкић.
– Издавач: од књ. 13 (1935) Цетињско
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историјско друштво. – Штампарије: од
1929. Државна штампарија, Цетиње; од
књ. 10 (1932) Бановинска штампарија
„Обод”. – После рата часопис је обновљен
1948. године под насловом: Историјски
записи.
= Записи
УДК 82+93/99
COBISS.SR–ID 24523532
У фонду МПМ:
Год. 2 књ. 3 (1928) св. ,4,
У фонду МБЈ:
Год. 4 књ. 6 (1930) св. ,4,
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ЗБОРНИК за друштвене науке =
Proceedings for Social Sciences / Матица
српска. Одељење за друштвене науке ;
одговорни уредник Рајко Николић. –
1955, св. 11–1983, св. 75. – Нови Сад :
Матица српска, 1955–1983 (Нови Сад :
Штампарско предузеће „Будућност”).
– 24 cm
Доступно и на: http://www.maticasrpska.
org.rs/category/katalog-izdanja/naucnicasopisi/zbornik-.... – Три пута годишње.
– Уредници: Славко Гавриловић (1966–
1969); Александар Магарашевић (1970–
1973); Младен Стојанов (1974–1983).
– Штампарије: Издавачко предузеће
„Минерва”, Суботица (1958, 1960–
1965, св. 68/1980); Новинско–издавачко
предузеће „Дневник”, Нови Сад (1959,
1969–1970); „Будућност” (1966–1968,
1975–1977, 1979, 1981–1983); „Просвета”
(1971–1974); СОУР „Графис”–„Минерва”
Суботица (1978, св. 69/1980). – Од 1970.
до 1976. излази једанпут годишње, а од
1977. године двапут годишње. – Резимеи
су на франц., нем. и енгл. језику. – Је
наставак: Зборник Матице Српске. Серија
друштвених наука = ISSN 1451–270X. –
Наставља се као: Зборник Матице српске
за друштвене науке = ISSN 0352–5732
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ISSN 0044–1937 = Зборник за друштвене
науке
УДК 3(082)
COBISS.SR–ID 31753991
У фонду МБЈ:
(1964) бр. ,38,
(1969) бр. ,53,
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ЗБОРНИК за славистику = Review
of slavic studies = Славистический
сборник / Матица српска, Одељење
за књижевност и језик ; главни
и одговорни уредник Милорад
Живанчевић. – 1970, бр. 1–1983, бр.
25. – Нови Сад (Матице српске 1) :
Матица српска, 1970–1983 (Нови Сад
: Форум). – 24 cm
Годишње. – Штампарије: од бр. 8 (1975)
Будућност, Нови Сад; од бр. 20 (1981)
Минерва, Суботица. – Излази од бр. 5
(1973) двапут годишње. – Наставља се
као: Зборник Матице српске за славистику
= ISSN 0352–5007
ISSN 0350–0470 = Зборник за славистику
УДК 80+82(082)
COBISS.SR–ID 15881218
У фонду МБЈ:
(1983) бр. 15
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ZBORNIK za historiju školstva
i prosvjete / glavni urednik Dragutin
Franeković ; odgovorni urednik Branko
Pleše. – 1964, br. 1–1982, br. 15. – Zagreb
: Hrvatski školski muzej ; Beograd :
Pedagoški muzej ; Ljubljana : Slovenski
šolski muzej, 1964–1982 (Samobor : „
A. G. Matoš”). – 24 cm
Godišnje. – Od br. 14 (1981) glavni urednik
Dragutin Franeković, odgovorni urednik
Slavica Pavlić. – Štamparije: od br. 3 (1967)
„Joža Božanković”, Sisak; od br. 6 (1971)
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„A. G. Matoš”, Samobor; od br. 10 (1976)
Varteks, Varaždin; od br. 12 (1979) „6.
oktobar”, Pančevo; od br. 13 (1980) „A.
G. Matoš”, Samobor. – Nastavlja se kao:
Zbornik za povijest školstva i prosvjete =
ISSN 0352–7972
ISSN 0514–6151 = Zbornik za historiju
školstva i prosvjete
UDK 37
COBISS.SR–ID 70554119
U fondu MBJ:
(1964) br. 1
(1965) br. 2
(1968) br. 4
(1974) br. 8
(1977) br. 10
(1978) br. 11
(1979) br. 12
(1980) br. 13
U fondu MPM:
(1964) br. 1
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ЗБОРНИК Историјског музеја
Србије / одговорни уредник Едиб
Хасанагић. – 1968, књ. 5–1988, књ. 25.
– Београд : Историјски музеј Србије,
1968–1988 (Београд : Култура). – 24
cm
Годишње. – Одговорни уредник од бр.
17/18 (1981) Гојко Лађевић. – Штампаријe:
од књ. 20 (1983) „Србија”, [Београд];
oд књ. 21 (1984) Космос, Београд. – Је
наставак: Зборник Музеја првог српског
устанка. – Наставља се као: Zbornik
istorijskih muzeja Srbije = ISSN 0354–3153
ISSN 0522–8212 = Зборник Историјског
музеја Србије
УДК 94(497.11)
COBISS.SR–ID 4667138
У фонду МБЈ:
(1968) бр. 5
(1969) бр. 6
(1970) бр. 7
(1972) бр. 8/9

(1973) бр. 10
(1975) бр. 11/12
(1977) бр. 13/14
(1979) бр. 15/16
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ЗБОРНИК Матице српске. Серија
друштвених наука / одговорни уредник
Живојин Бошков. – 1951, 2–1955, 10. –
Нови Сад : Матица српска, 1951–1955
(Нови Сад : Штампарско предузеће
„Будућност”). – Илустр. ; 24 cm
Доступно и на: http://digital.bms.rs/pub.
php?s=P–II–805 Доступно и на: http://
www.maticasrpska.org.rs/category/katalogizdanja/naucni-casopisi/zbornik-....
–
Повремено. – Уредници: Рајко Николић
(од св. 5/1953). – Упоредни наслов:
Proceedings of the Matica Srpska. Series
of the Social Sciences (од св. 5/1953). –
Резимеи су на франц., нем. и енгл. језику.
– Од св. 4/1952. излази двапут годишње,
а од св. 9/1954. трипут годишње. – Је
наставак: Научни зборник Матице српске.
– Наставља се као: Зборник за друштвене
науке = ISSN 0044–1937
ISSN 1451–270X = Зборник Матице
Српске. Серија друштвених наука
УДК 3(082)
COBISS.SR–ID 31796231
У фонду МБЈ:
(1952) бр. ,4
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ЗБОРНИК Музеја Првог српског
устанка / уредник Душан Перовић. –
1959, књ. 1964/1965, књ. 3/4. – Београд
: Музеј Првог српског устанка, 1959–
1965. – 24 cm
Годишње. – Наставља се као: Зборник
Историјског музеја Србије = ISSN 0522–
8212
УДК 94(497.11)
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COBISS.SR–ID 41090823
У фонду МБЈ:
(1959) бр. 1
(1960) бр. 2
(1964/1965) бр. 3/4
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ЗБОРНИК Филозофског факултета
= Recueil des Travaux de la Faculté
de Philosophie / одговорни уредник
Д. [Душан] Недељковић. – Књ. 1
(1948)–књ. 15, св. 1 (1985). – Београд
: Београдски универзитет, 1948–1985.
– 24 cm
Повремено. – Уредници: Михаило
Стевановић, Јадран Ферлуга, Иван Божић,
Дејан Медаковић, Фрањо Беришић, Вуко
Павићевић, Сима Ћирковић, Драган
Јеремић, Сретен Вујовић. – Дели се на:
Зборник Филозофског факултета. Серија
А: Историјске науке (Београд) = ISSN
0352–5546; и на: Зборник Филозофског
факултета. Серија Б : Друштвене науке
(Београд) = ISSN 0352–5597
ISSN 0350–848X = Зборник Филозофског
факултета (Београд)
УДК 378.61(082)
COBISS.SR–ID 56023815
У фонду МПМ:
(1948) бр. 1
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ЗДРАВЉЕ : лекарске поуке о
здрављу и болести / уредник Милан
Јовановић–Батут. – Год. 1, бр. 1 (јан.
1906)–год. 9, бр. 6 (јун 1914) ; год.
10, бр. 1 (јан. 1920)–год. 30, бр. 12
(дец. 1940). – Београд : Друштво за
чување народног здравља, 1906–1914;
1920–1940 (Београд : Електрична
штампарија С. Хоровица). – 24 cm
Месечно. – Поднаслов: од 1923. Месечни
лист за здравствено просвећивање;
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од 1931. Месечни лист за здравствено
просвећивање. Орган Југословенског
друштва за чување народног здравља; од
1933. Гласило Југословенског друштва
за чување народног здравља; од 1934.
Гласило за здравствено просвећивање. –
Власник од 1931. Југословенско друштво
за чување народног здравља. – Уредници:
од 1911. Милан Јовановић–Батут, Радивоје
Вукадиновић, Војислав Кујунџић; од 1920.
М. Јовановић–Батут; од бр. 5 (1921) Јов.
Ст. Кујачић; од бр. 3 (1922) Александар
Ђ. Костић; од 1926. Стеван Иванић и
Богољуб Константиновић; од 1931. Дим.
Ј. Стијановић; од 1933. Вид. Гаковић;
од 1934. К. Шнајдер и Б. Пирц; од 1938.
Бојан Пирц. – Издавач од 1939. Централни
хигијенски завод и Школа народног
здравља. – Остала места и издавачи:
Zagreb : Škola narodnog zdravlja (lat.
nasl.). – Штампарије: од 1907. „Доситије
Обрадовић”; од 1920. Типографија; од
1921. Штампарија К. Грагорића; од 1923.
Заштита; од бр. 4 (1924) Штампарија
Савеза графичких занатлијских удружења;
од 1924. Занатлијска; од 1926. Задруга
штампарских радника „Родољуб”; од
1929. „Свети Ђорђе”; од 1931. Планета;
од бр. 7 (1931) Привредни преглед; од
1932. Планета; од 1933. Штампарија Драг.
Грегорића; од 1934 Планета; од 1936.
Задружна штампарија. – Бр. 2 и 3 (1921)
и бр. 2 (1923) излазили и на срп. и на хрв.
језику. – Spaja se sa: Здравствени покрет; i
nastaje: Здравље – Здравствени покрет
ISSN 2560–5038 = Здравље (Београд.
1906)
УДК 613(497.1)
COBISS.SR–ID 37965836
У фонду МПМ:
Год. 10 (1920) бр. ,3,6,9,
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ЗЕМЉОРАДНИЧКА задруга :
орган Главног савеза земљорадничких
задруга / власник Главни савез
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српских земљорадничких задруга ;
уредник Ми. [Михаило] Аврамовић ;
одговорни уредник Станко Лапчевић.
– Год. 1, бр. 1 (15. јан. 1894)–год. 20,
бр. 12 (јун 1914); 1920, јун–год. 49, бр.
51/52 (децембар 1944). – Смедерево
; Београд : Главни савез српских
земљорадничких задруга, 1894–1914;
1920–1944 (Смедерево : Штампарија
Милана Ј. Илића). – 24 cm
Излази 15. сваког месеца; од 1902. једанпут
недељно; од 1903. два пута месечно; од
1921. месечно; од 1931. недељно. – Од
бр. 4 (1897) упоредни наслов и на франц.
језику. – Поднаслов: од бр. 4 (1897) орган
Савеза српских земљорадничких задруга;
од бр. 9/10 (1898) орган Главног савеза
српских земљорадничких задруга; од бр.
1 (1929) часопис за задругарство. – Од бр.
21 (1904) власник Михаило Аврамовић. –
Уредници и одговорни уредници: од бр.
4 (1897) уредник Михаило Аврамовић,
одговорни уредник Станко Лапчевић;
од бр. 21 (1904) Милан Влајинац; од бр.
9 (1905) Никола Станаревић; од бр. 1
(1907) Лазар Тодоровић; од бр. 12 (1908)
Богдан Марковић; од бр. 9/10 (1912)
Чедомир Петровић; од бр. 1 (1921) Лазар
Јанковић; од бр. 6 (1924) Ђ. Петковић;
од бр. 9 (1928) Војислав В. Ђорђевић;
од бр. 12 (1936) Светозар М. Јовановић;
од бр. 45 (1937) Никола Павловић; од
бр. 12 (1938) Светозар М. Јовановић;
од бр. 15 (1943) Драгутин Јанковић;
од бр. 22 (1943) Вукашин Токић. – Од
1898. излази у Београду. – Промене
штампарија: од бр. 1/6 (1898) Државна
штампарија Краљевине Србије; од бр.
3 (1906) Штампарија С. Хоровица;
од бр. 1 (1907) Државна штампарија;
од бр. 5 (1909) „Доситеј Обрадовић”;
од 1920. Штампарија „Народ”; од
1922. Штампарија Савеза српских
земљорадничких задруга; од бр. 3 (1922)

„Доситије Обрадовић”; од бр. 3 (1923)
Земунска штампарија; од бр. 3 (1929)
Штампарија Главног савеза српских
земљорадничких задруга у Загребу; од бр.
17 (1934) Задружна штампарија.
УДК 334.734:631.115.8(497.11)
COBISS.SR–ID 37961996
U fondu MPM:
God. 30 (1924) br. ,6,
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IDEJE : jugoslovenski studentski
časopis / glavni i odgovorni urednik
Vladimir Gligorov. – God. 1, br. 1
(1970)–god. 19, br. 5/6 (1989). – Beograd
: Predsedništvo Saveza studenata
Jugoslavije, 1970–1989 (Beograd :
Srboštampa). – 23 cm
Dvomesečno. – Podnaslov od br. 1 (1979)
Časopis za teoriju savremenog društva. –
Glavni i odgovorni urednici: od br. 1 (1971)
Milutin Stanisavac; od br. 5 (1978) Lev
Kreft; od br. 1/2 (1983) Živko Andrevski;
od br. 1/2 (1985) v. d. Radoš Radivojević.
– Izdavači: od br. 3 (1974) Predsedništvo
Konferencije Saveza studenata Jugoslavije;
od br. 4/5 (1974) Predsedništvo Кonferencije
Saveza omladine Jugoslavije; od br. 3 (1976)
NIP Mladost.
ISSN 0350–6339 = Ideje (Beograd)
UDK 3
COBISS.SR–ID 3577602
U fondu MBJ:
God. 10 (1979) br. ,5,
God. 13 (1982) br. ,2+3/4,
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IZBOR : najboljih savremenih
članaka / odgovorni urednik Jova
Kuzmanović. – God. 1 (1936)–
.
– Borovo : izdavači saradnici preduzeća
„Bata”, 1936–. – 18 cm
Mesečno.
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ISSN 0000–0000 = Izbor
UDK 001
COBISS.SR–ID 16106511
U fondu DMP:
God. 2 (1937) sv. ,7–8,11–12
God. 3 (1938) sv. 1,3+4–8,11–12
God. 4 (1939) sv. ,2–4,8+9,11–12
God. 5 (1940) sv. ,2–3,
God. 6 (1941) sv. ,3,

56

IZRAZ : časopis za sva kulturna
pitanja / urednik Josip Pavičić. – God. 1,
br. 1 (februar 1939)–god. 3, br. 3 (mart
1941). – Zagreb : Hrvatska naklada,
1939–1941 (Zagreb : Tiskara Grafika).
– 24 cm
Izlazi mesečno. – Od 1940. odgovorni
urednik Josip Rakar. – Br. 1/1941 bio je
zabranjen. Saradnici Cesarec, Zogović i dr.
УДК 008
COBISS.SR–ID 36783628
U fondu MBJ:
God. 2 (1940) br. ,5,11,
God. 3 (1941) br. 1–3,

57

ИСТОРИЈСКИ гласник : Орган
Историјског друштва СРС / одговорни
уредник Стеван Белић. – Год. 1, бр.
1 (1948)–1998, бр. 1/2. – Београд
: Друштво историчара СР Србије,
1948–1998. – 26 cm
Тромесечно.
ISSN 0021–2644 = Историјски гласник
УДК 93
COBISS.SR–ID 54551
У фонду МБЈ:
(1949) бр. ,2–3,
(1950) бр. 1/2–3/4
(1951) бр. 1/2,
У фонду МПМ
(1961) бр. 1/4
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ИСТОРИЈСКИ записи : орган
Историског
друштва
Народне
Републике Црне Горе / одговорни
уредник Јагош Јовановић. – Год. 1, бр.
1 (1948)–
. – Цетиње : Историско
друштво НРЦГ, 1948– (Цетиње :
Обод). – 24 cm

Двомесечно. – Наслов: од бр. 4 (1960)
Историјски записи. Упоредни наслов
од бр. 1 (1961) лат.: Istorijski zapisi.
– Поднаслов: од бр. 1 (1953) Орган
Историског института Народне републике
Црне Горе; од бр. 1 (1959) Орган
Историског института НР Црне Горе и
Историског друштва НР Црне Горе; од
бр. 4 (1960) Орган Историјског института
НР Црне Горе и Историјског друштва НР
Црне Горе; од бр. 1 (1961) на срп. и франц.
језику: Орган Историјског института НР
Црне Горе и Историјског друштва НР
Црне Горе = Revue de L`institut historique
de Montenegro et de la Société historique
de Montenegro; од бр. 2 (1963) Орган
Историјског института и Историјског
друштва СР Црне Горе; од бр. 3 (1963)
Орган Историјског института и Друштва
историчара СР Црне Горе; од 1996. на
срп. и франц. језику: Орган историјског
института и Друштва историчара Црне
Горе = Organ de L`institut historique et de
la Societe des hostoriens du Montenegro.
– Власник и издавач: од бр. 1 (1953)
Историски институт НР Црне Горе; од
бр. 4 (1960) Историјски институт НР
Црне Горе; од бр. 2 (1963) Историјски
институт СР Црне Горе; од бр. 1/2
(1998) Историјски институт Црне Горе,
Подгорица. – Одговорни уредници: од
бр. 1/2 (1957) Андрија Лаиновић; од
бр. 1 (1959) Мирчета Ђуровић; од бр.
1 (1963) Ђоко Пејовић; од бр. 1 (1969)
Радоман Јовановић; од бр. 1 (1975) Јован
Р. Бојовић; од бр. 1 (1979) Ђуро Вујовић;
од бр. 3/4 (1983) Јован Р. Бојовић; од бр.
3/4 (1994) Ристо Драгићевић; од бр. 3

Корак библиотеке 3/2018

(1995) Зоран Лакић; од бр. 1 (1996) Ристо
Драгичевић; од бр. 1 (1997) Зоран Лакић;
од бр. 1/2 (1998) Радослав Распоповић;
од бр. 1/2 (2002) Божидар Шекуларац; од
бр. 3/4 (2002) Ристо Драгичевић; од бр.
1/4 (2005) Божидар Шекуларац; од 2007.
главни уредник Ђорђе Борозан; од 2009.
главни и оговорни уредник Радослав
Распоповић. – Место издавања: од бр. 1
(1959) Титоград; од 1992. Подгорица. –
Штампарије: од бр. 1/3 (1949) Шт. „Иво
Чубелић”, Дубровник; од бр. 4/6 (1949)
Обод, Цетиње; од бр. 1/2 (1957) Графички
завод, Титоград; од бр. 1/2 (1958) Обод;
од бр. 1 (1965) Графички завод; од бр.
4 (1965) Обод; од бр. 3 (1978) Графичка
радна организација Просвета, Београд;
од бр. 1/2 (1988) НИО Побједа, Титоград;
од бр. 3/4 (1994) Обод, Цетиње; од бр. 3
(1995) „Коле”, Никшић; од бр. 1 (1996)
Слово, Краљево; од бр. 3 (1996) Покрет,
Подгорица; од бр. 3 (1997) Обод, Цетиње;
од бр. 1/2 (1998) Принт, Подгорица; од бр.
1/4 (2005) Обод, Цетиње; од бр. 3/4 (2009)
Побједа, Подгорица; од бр. 3/4 (2014)
Artgrafika, Подгорица. – Текст: од бр. 1/2
(2009) на срп. (ћир. и лат.) и енгл. језику;
од бр. 3/4 (2013) на срп. (ћир. и лат.) и рус.
језику; од бр. 1/2 (2014) на срп. (ћир. и
лат.) и енгл. језику.; од бр. 3/4 (2014) на
срп. (ћир. и лат.), рус. и франц. језику. –
Излази: од бр. 4/6 (1950) тромесечно; од
бр. 1 (1953) полугодишње; од бр. 1 (1959)
четири пута годишње.
ISSN 0021–2652 = Историјски записи
УДК 93/94
COBISS.SR–ID 54807
У фонду МБЈ:
Год. 1 књ. 2 (1948) св. ,3/4,
Год. 9 књ. 12 (1956) св. 1/2,
Год. 17 књ. 21 (1964) св. 1–2,
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ИСТОРИСКИ
преглед
=
Хисторијски преглед / одговорни
уредник Миодраг Рајчић. – Год. 1,

бр. 1 (1954)–год. 10, бр. 3/4 (1964). –
Београд : [б. и.], 1954–1964 (Бечеј :
Пролетер). – 24 cm
Тромесечно.
–
Наслов
часописа
наизменично:
Хисторијски
преглед
и Историски преглед; од бр. 1 (1963)
Историјски преглед. – Поднаслов од бр. 1
(1957) Часопис за наставу историје; Орган
Савеза историских друштава ФНРЈ. –
Главни и одговорни уредници: од бр. 1
(1957) Јурај Колаковић; од бр. 1 (1964)
Мирјана Грос. – Издавач од бр. 1 (1957)
Савез хисторијских друштава ФНРЈ. –
Место издавања од бр. 1 (1957) Загреб.
– Штампарија од бр. 1 (1957) Графички
завод Хрватске, Загреб. – Nastavlja se kao:
Nastava povijesti = ISSN 0350–6541
ISSN 0439–2450 = Хисторијски преглед
УДК 37:93/94
COBISS.SR–ID 51368204
У фонду ДМП:
Год. 1 (1954) бр. 1,
60

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
народне
новине
:
лист
за
народно
просвећивање / власник [и одговорни]
уредник Марко Крстић. – Год. 1, бр. 1
(1. април 1931/1932)–год. 4, бр. 10/11
(јануар/фебруар 1934/1935). – Београд
: Марко Крстић, 1931–1935 (Беград :
Штампарија Главног савеза српских
земљорадничких задруга). – 23 cm
Месечно (на 32 стране). – Од бр. 1/2
(1934/1935) Задружна штампарија. –
Специјални
додатак
„Југословенске
дечје новине” у оквиру редовног броја са
посебном нумерацијом, за I и II годиште,
на 2 стране, уредник Чика Марко. – Садржи
популарне чланке из природних наука,
васпитања, пољопривреде, хигијене,
задругарства и лепе књижевности са
бројним илустрацијама. – Циљ: јединство
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јужних Словена. – Сарадници: др
Мирко Крстић, Светислав Шумаревић,
Д. Ј. Филиповић, Добр. Томашевић,
Мила Марковић, Недељко Дивац, Лаз.
Јованчић, др Миодраг Врачевић, Драгиша
К. Вујић, Дан Тимотијевић, др Амикус,
Душан Мил. Шијачки, Ж. А. Спасић,
Бранислав Гојковић, др Ј. Козински, Чеда
Михаиловић, др Ср. Попадић, Крсто
Михотић, Милорад Петровић, Мићун
Павићевић, Бранко П. Сучевић, Мирко
В. Дамњановић, Тих. Р. Јевтић, др Драг.
Владисављевић.
УДК 32
COBISS.SR–ID 22483468
У фонду МПМ:
Год. 3 (1933/1934) бр. 6

br. 3/4 (1970) „Srbija”; od br. 1/2 (1974)
„Slobodan Jović”, Beograd; od br. 3/4 (1975)
Beogradski izdavačko–grafički zavod; od
br. 1/2 (1977) Kultura, Beograd; od br. 1/2
(1999) Grafomark, Beograd. – Od br. 1/2
(2000) ćir. – Je nastavak: Jugoslovenski
istoriski časopis
ISSN 0350–2902 = Jugoslovenski istorijski
časopis
UDK 93/94
COBISS.SR–ID 65815
U fondu MBJ:
God. 3 (1964) br. 1–2,
God. 11 (1972) br. 1/2,
God. 13 (1974) br. 1/2,
God. 14 (1975) br. 1/2–3/4
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ
историски
часопис / уредник Виктор Новак
; сауредници Владимир Ћоровић,
Милко Кос, Фердо Шишић. – Год. 1,
св. 1/2 (1935)–год. 5?, св. 1/2? (1939?).
– Љубљана ; Загреб ; Београд : Сретен
Ил. Обрадовић : [Југословенско
историско друштво], 1935–1939?
(Београд : Планета). – 26 cm

JUGOSLOVENSKI
istorijski
časopis = Revue historique Yougoslave
= Jugoslavskij istoričeskij žurnal =
Yugoslav historical review : organ
Saveza istorijskih društava Jugoslavije
/ odgovorni urednik Jovan Marjanović.
– God. 1, br. 1/2 (1962)–. – Beograd :
Savez društava istoričara Jugoslavije,
1962–2001. – 24 cm
Tromesečno. – Uporedni naslov na engl.,
franc. i rus. jeziku: od br. 1/2 (1996) Yugoslav
Historical Review = Revue historique
Yougoslavie = Югославский исторический
журнал; od br. 1/2 (1999) Yugoslav
Historical Magazine = Le Magasin historique
Yougoslave = Югославский исторический
журнал. – Podnaslov od br. 1/2 (1966) Organ
Saveza društava istoričara Jugoslavije. –
Odgovorni urednik od br. 1/2 (1970) Vlado
Strugar. Glavni i odgovorni urednici: od br.
1/2 (1974) Radovan Samardžić; od br. 1/4
(1986) Čedomir Popov; od br. 1/2 (1996)
Momčilo Zečević. – Izdavač: od br. 3/4
(1979) Savez društava istoričara Jugoslavije,
Beograd; od br. 1/2 (1996) Savez istoričara
Jugoslavije, Beograd. – Štamparije: od
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Два пута годишње у двобројевима. –
Наставља се као: Jugoslovenski istorijski
časopis = ISSN0350–2902
ISSN 1452–2535 = Југословенски
историски часопис (1935)
УДК 93/94
COBISS.SR–ID 11808263
У фонду МБЈ:
Год. 4 (1938) св. 1/2,
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ЈУЖНИ преглед : лист за науку
и књижевност / власник Чедомир
Ј. Тодоровић ; уредници Сава М.
Милосављевић, Боривоје Љ. Недић
и Петар Митропан. – Год. 1, бр.
1 (јан. 1927)–год. 13, бр. 12 (дец.
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1939). – Скопље : Власник Чедомир
Ј. Тодоровић, 1927–1939 (Штампарија
„Стара Србија” ; Скопље). – 24 cm

COBISS.SR–ID 31789068
U fondu MBJ:
Knj. 1 (1936) br. 1,

Сваког месеца. – Од бр. 1 (1929) културно–
књижевни лист; од бр. 5 (1930) часопис
за науку и књижевност. – Бр. 6/7 (1930)
специјално су уредили Петар Митропан,
Будимир Граховац и Димитрије Фртунић;
од бр. 1 (1931) уредник Петар Митропан.
– Излази 1926. године под насловом
„Месечни преглед”.
УДК 82
COBISS.SR–ID 22014476
У фонду МПМ:
Год.[1] 1927 бр.<ванр. бр.>
Год. 4 (1929) бр. ,11/12
Год. 7 (1932) бр. ,11/12

66

64

КАЛЕНДАР
Главног
одбора
Јединствених синдиката Србије. –
194?–19??. – Београд? : Главни одбор
Јединствених синдиката Србије,
194?–19??. – Илустр. ; 24 cm
Годишње.
ISSN 0000–0000
УДК 331
COBISS.SR–ID 112787463
У фонду МБЈ:
1949
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KNJIŽEVNI savremenik : časopis
za sve kulturne probleme / izdavač i
odgovorni urednik Zvonimir Požgaj. –
God. 1, knj. 1 br. 1–knj. 2, br. 12 (feb.–
dec. 1936). – Zagreb : Zvonimir Požgaj,
1936 (Zagreb : Grafika). – 24 cm

Mesečno. – Saradnici: Stevan Galogaža,
Đorđe Jovanović, Rodoljub Čolaković,
Ognjen Prica, Jovan Popović, Čedomir
Minderović.
UDK 82+008

КЊИЖЕВНИ север : [часопис
за књижевност, науку и културу] /
уредник Миливоје В. Кнежевић. –
Год. 1, бр. 1 (1925)–год. 11, бр. 12
(1935). – Суботица : [Књижевни
север], 1925–1935 (Суботица : Градска
штампарија). – 25 cm
Месечно. – Ћир. и лат. – Уз поједине
бројеве додатак „Ђачки радови”.
ISSN 1821–0937 = Књижевни север
УДК 82
COBISS.SR–ID 55065095
У фонду МПМ:
Год. 1 књ. 1 (1925/1926) св. ,2,8–10
У фонду МБЈ:
Год. 3 књ. 3 (1927) св. ,2,7/8/9<Шумадија
и Шумадинци>
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КЊИЖЕВНОСТ
:
месечни
часопис / одговорни уредник Чедомир
Миндеровић. – Год. 2, бр. 7/8 (1947)– .
– Београд : Просвета, 1947– (Београд :
Просвета). – 24 cm
Месечно. – Одговорни уредници: од бр. 1
(1949) Ели Финци; од бр. 1 (1968) Зоран
Мишић; од бр. 7/8 (1976) в. д. Петар Џаџић;
од бр. 3/4 (1976) в. д. главног и одговорног
уредника Петар Џаџић; од бр. 1 (1977)
Вук Крњевић; од бр. 1 (2005) главни и
одговорни уредник Милован Марчетић;
од бр. 3 (2005) главни и одговорни
уредник Милан Ђорђевић; од бр. 1 (2007)
уредник Богдан А. Поповић; од бр. 1
(2011) главни и одговорни уредник Јован
Јањић; од бр. 2/3 (2014) уредник Милица
Мирјанић. – Штампарије: од бр. 2 (1954)
„Слободан Јовић”, Београд; од бр. 9 (1954)
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Омладина, Београд; од бр. 11 (1954)
Југословенско штампарско предузеће,
Београд; од бр. 12 (1954) Београд,
Београд; од бр. 1 (1955) Југословенско
штампарско предузеће, Београд; од бр.
4 (1955) Београдски графички завод,
Београд; од бр. 1 (1965) Култура, Београд
; од бр. 1 (1973) Просвета, Нови Сад; од
бр. 2 (1979) ООУР Штампарија, Нови
Сад; од бр. 1/2 (1992) Нови дани; од
бр. 1/3 (1994) БИГЗ, Београд; од бр. 1/2
(1995) Просвета, Београд; од бр. 11/12
(1995) Жиг, Београд; од бр. 7/8 (1996)
Јеж, Београд; од бр. 3/4 (1997) Графос,
Панчево; од бр. 9/10 (1997) БИГЗ, Београд;
од бр. 11/12 (1997) Полиграф, Београд; од
бр. 1/2 (1998) Мидим принт, Београд; од
бр. 9/10 (1998) Просвета, Нови Сад; од
бр. 11/12 (1998) Мидим принт, Београд;
од бр. 1/2 (1999) Принт, Београд; од бр.
5 (1999) Мидим принт, Београд; од бр.
6/7 (1999) Print Pablish, Београд; од бр.
8/9 (1999) Print graphic trade, Београд; од
бр. 10 (1999) Војна штампарија; Београд;
од бр. 11/12 (1999) Midim print; Београд;
од бр. 10 (2000) Одисеја 9, Београд; од
бр. 5/6 (2001) Elvod–print, Београд; од
бр. 1/3 (2002) „Димитрије Давидовић”,
Смедерево; од бр. 1/3 (2003) JANUS,
Београд; од бр. 4/6 (2003) „Димитрије
Давидовић”, Смедерево; од бр. 1/3 (2004)
ВМД, Београд; од бр. 1 (2005) Vojna
štamparija. Београд; од бр. 3 (2005) Боба,
Београд; од бр. 3/4 (2006) Графипроф,
Београд; од бр. 1 (2007) Будућност,
Нови Сад; од бр. 2 (2007) El–Kelimah,
Београд; од бр. 1 (2008) Бирограф; од
бр. 3 (2008) Службени гласник, Београд;
Земун; од бр. 1 (2009) Алтера, Београд;
од бр. 3/4 (2009) Будућност, Нови Сад;
од бр. 1 (2011) Алтера, Београд; од бр. 2
(2011) „Филип Вишњић” Београд; од бр.
2 (2012) Невен, Београд; од бр. 4 (2013)
Алтера, Београд; од бр. 1 (2014) Невен,
Београд; од бр. 2/3 (2014) Научна КМД,
Београд; од бр. 1/4 (2016) Невен, Београд.
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– Недоследна нумерација. – Je nastavak:
Наша књижевност = ISSN 1821–3499
ISSN 0023–2408 = Књижевност
УДК 82
COBISS.SR–ID 4594946
У фонду МПМ:
Год. 1 [2!] (1947) св. ,9/10
У фонду МБЈ:
Год. 3 (1948) св. ,2–4+5/6–7/8+9,11
Год. 6 књ. 12 (1951) св. ,3,
Год. 8 књ. 17 (1953) св. ,9,
Год. 9 књ. 19 (1954) св. ,11,
Год. 11 књ. 22 (1956) св. ,2,
Год. 12 књ. 24 (1957) св. 1,3,
Год. 13 књ. 27 (1958) св. ,11/12
Год. 14 књ. 29 (1959) св. ,9,
Год. 17 књ. 37 (1962) св. ,10,
Год. 26 књ. 53 (1971) св. ,8,
Год. 37 књ. 73 (1982) св. ,4/5,
Год. 38 књ. 75 (1983) св. ,6/7–8/9,
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КЊИЖЕВНОСТ и језик : часопис
Друштва за српскохрватски језик и
књижевност / одговорни уредник
Димитрије Вученов. – Год. 3, бр. 4/5
(1956)–
. – Београд : Друштво за
српскохрватски језик и књижевност
Србије, 1956– (Београд : Академија).
– 24 cm
Тромесечно. – Поднаслов: од бр. 1 (1973)
Часопис Друштва за српскохрватски језик
и књижевност СР Србије и Друштва
за српскохрватски језик и књижевност
СР Црне Горе; од бр. 1 (1997) Часопис
Друштва за српскохрватски језик и
књижевност Србије и Друштва за
српскохрватски језик и књижевност Црне
Горе; од бр. 2 (2013) Часопис Друштва
за српски језик и књижевност Србије. –
Одговорни уредници: од бр. 1/2 (1957)
Василије Точкелац; од бр. 1 (1961) Ђуза
Радовић; од бр. 1 (1964) Тоде Чолак; од
бр. 1 (1968) Слободан Марковић. Главни
и одговорни уредници: од бр. 1 (1971)
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Слободан Ж. Марковић; од бр. 1 (1972)
Милија Николић; од бр. 3 (1976) Радоје
Симић; од бр. 2 (1980) Петар С. Пешут; од
бр. 3/4 (1985) Милорад Дешић; од бр. 3/4
(1987) Божо Ћорић; од бр. 2/4 (1992) Злата
Бојовић; од бр. 1/2 (2004) Љиљана Бајић;
од бр. 1/2 (2012) Вељко Брборић; од бр. 1/2
(2015) Александар Милановић; од бр. 3/4
(2015) Вељко Брборић. – Штампарије: од
бр. 6/7 (1956) Вук Караџић, Параћин; од бр.
1/2 (1957) Академија, Београд; од бр. 5/6
(1957) „Вук Караџић”, Параћин; од бр. 7/8
(1957) ДОЗ, Параћин; од бр. 9 (1957) „Вук
Караџић”, Параћин; од бр. 3 (1958) ПТТ,
Параћин; од бр. 7/8 (1958) „Вук Караџић,
Параћин; од бр. 9 (1958) ПТТ, Параћин;
од бр. 1/2 (1959) Академија, Београд; од
бр. 1 (1962) Привредни преглед, Београд;
од бр. 2 (1962) „Слободан Јовић, Београд;
од бр. 3 (1962) Научно дело, Београд; од
бр. 1 (1964) Обод, Цетиње; од бр. 1 (1966)
Студентски центар, Београд; од бр. 3
(1966) Савремена штампа, Београд; од бр.
1 (1968) „Слободан Јовић”, Београд; од
бр. 2 (1971) „Сава Михић”, Земун; од бр.
3/4 (1971) Пролетер, Бечеј; од бр. 2 (1973)
„Сава Михић”, Земун; од бр. 3/4 (1973)
Милић Ракић, Ваљево; од бр. 1 (1975)
„Сава Михић”, Земун; од бр. 2/4 (1992)
Чип штампа, Београд; од бр. 1/2 (1995)
Чигоја штампа, Београд. – Je nastavak:
Књижевност и језик у школи =ISSN 1821–
2964
ISSN 0454–0689 = Књижевност и језик
УДК 82+80
COBISS.SR–ID 4052482
У фонду ЖЛЋ:
Год. 10 (1963) бр. 1–4
Год. 12 (1965) бр. 1–4
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КОММУНИСТ : теоретический и
политический журнал ЦентралЬного
Комитета КПСС / главный редактор
Н. Б. Биккенин. – 1952, ном. 20 (окт.)–
. – Москва : Правда, 1952–. – 26 cm

Годишње 18 бр. – Је наставак: БолЬшевик
(апр. 1924–окт. 1952)
ISSN 0131–1212 = Коммунист (Москва)
УДК 329.15
COBISS.SR–ID 5250311
Из фонда МБЈ:
Год. 38 (1962) бр. 1,
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КОМУНИСТ : орган Централног
комитета КПЈ за марксистичку
теорију и праксу / одговорни уредник
Милован Ђилас. – [Ћир. изд.]. – Год. 1,
бр. 1 (окт. 1946)–год. 7, бр. 12? (1952).
– Београд : ЦК КПЈ, 1946–1952. – 19
cm
Месечно. – Nastavlja se kao: Наша
стварност .
УДК 329.15
COBISS.SR–ID 49807879
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1947) бр. ,2–3,
Год. 3 (1949) бр. 1–2,6
Год. 4 (1950) бр. 1+2/3–4/5+6
Год. 5 (1951) бр. 1+2/3,
Год. 6 (1952) бр. 1/2–3/4,
У фонду МПМ:
Год. 2 (1947) бр. ,3,
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КОМУНИСТ : орган Централног
комитета
Савеза
комуниста
Југославије / одговорни уредник
Мома Марковић. – Ћир. изд. – Год. 5,
бр. 1 (1953)–год. 48, бр. 1713 (1990). –
Београд : ЦКСКЈ, 1953–1990 ([б. м.] :
Култура). – 24 cm
Месечно. – Први број „Комуниста”
изашао је 1. јануара 1925. као орган ЦК
КПЈ и штампан у његовој илегалној
штампарији у Београду. У 1934/1935.
и 1940. излази као орган Покрајинског
комитета КПЈ за Србију. Од 1946. поново
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излази као орган ЦК КПЈ, а од 1949. мења
назив и до 1953. излази као „Партиска
изградња”. Од 1953. опет излази као
„Комунист”. Година 1956. обележена је
као XV годиште. Претпоставља се да
су урачуната и годишта „Комуниста”
који је излазио пре рата, као и годишта
„Комуниста” који је почео да излази од
1946., али и тада се годишта не поклапају.
Од 1957. „Комунист” излази у облику
новина. Од бр. 48 (1958) почиње да излази
петнаестодневни прилог под називом
„Заједница”. Прилог има своју посебну
пагинацију и нумерацију и обрађен је
као посебна публикација, али са истом
сигнатуром. Прилог престаје да излази
као посебан прилог са бр. 28 (1959) и
укључује се у основни део листа.; од броја
85 (1958) почиње да излази и специјални
петнаестодневни прилог „Комунист”.
Прилог има своју посебну пагинацију
и нумерацију и излази до бр. 7 (1959).
Опет почиње да 1962. излази повремено
али више није нумерисан. И овај прилог
је обрађен као посебна публикација
али са истом сигнатуром и нумерисан
је.; од 1969. почињу да поред главних
бројева излазе и бројеви штампани само
за Југословенску народну армију или
за Панчево, јер поред осаталих чланака
имају и чланке посвећене разматрању
проблема ЈНА, односно Савезу комуниста
у Панчеву. Ми имамо и те бројеве.; од бр.
632 (1969) почиње да излази и Београдско
издање „Комуниста”. Ово издање је
обрађено као посебна публикација (сиг.
8919/п). – Поднаслов од бр. 27 (1957)
орган Савеза комуниста Југославије. –
Главни и одговорни уредници: од бр. 27
(1957) Крсто Булајић; од бр. 44 (1958)
Никола Вујановић; од бр. 218 (1961)
Крсто Булајић; од бр. 297 (1963) Богдан
Осолник; од бр. 458 (1966) Слободан
Сабић; од бр. 545 (1967) Гавро Алтман;
од бр. 821 (1972) Милан Ракас; од бр.
1107 (1978) Здравко Лековић; од бр. 1151
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(1979) Вељко Миладиновић; од бр. 1475
(1985) Влајко Кривокапић. – Издавач: од
бр. 1 (1955) Култура; од бр. 141 (1960)
Комунист. – Штампарија од бр. 27 (1957)
Борба, Београд. – Излази од 1. маја
1957. недељно; од бр. 27 (1957) петком;
од бр. 773 (1972) четвртком; од бр. 877
(1974) понедељком. – Бројеви 273–274
(1962) штампани лат., док су исти
бројеви штампани ћир. због грешке у
повезу повезани са латиничним издањем
(сиг. 3246/п); Бројеви 322–325 (1963)
штампани лат.; бр. 437 (1965) штампан
лат. Грешке у нумерацији: бр. 621 (1969)
изашао је као специјални број. Следећи
број је такође нумерисан као бр. 621., док
је наредни број обележен као 626. Изгледа
да је штампарска грешка, јер је бр. 626
изашао седам дана после бр. 621; у 1971.
бр. 764–772 су у два или три примерка
за незнатним разликама у тексту; у 1972.
бр. 808–824 су у два или три примерка
са извесним разликама у тексту; у 1974.
већина бројева је у два или три примерка
са извесним разликама у тексту. – Je
nastavak: Партиска изградња (Београд.
1949). – Ima izdanje na drugom jeziku:
Komunist – Zveza komunistov Slovenije =
ISSN 0350–9184. – Ima izdanje na drugom
jeziku: Komunisti = ISSN 0351–3009. –
Ima izdanje na drugom jeziku: Комунист
– Сојуз на комунистите на Македонија
= ISSN 0350–9192. – Drugačije povezano
delo: Komunist – Savez komunista Hrvatske
= ISSN 0350–9222. – Drugačije povezano
delo: Комунист – Савез комуниста Црне
Горе = ISSN 0351–2975. – Drugačije
povezano delo: Комунист – Савез
комуниста Војводине = ISSN 0351–2983.
– Drugačije povezano delo: Комунист –
Савез комуниста Србије = ISSN 0350–
9230. – Drugačije povezano delo: Komunist
– Savez komunista Bosne i Hercegovine =
ISSN 0350–9214. – Drugačije povezano
delo: Комунист – Савез комуниста Косова
= ISSN 0351–2991
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ISSN 0350–9206 = Комунист
УДК 329.15(497.1)
COBISS.SR–ID 16226306
У фонду МБЈ:
Год. 5 (1953) бр. ,7–8,
Год. 6 (1954) бр. 1/2+3,
Год. 15 (1956) бр.3/4 <Шести пленум
Централног комитета Савеза комуниста
Југославије>
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Месечно. – Одговорни уредник од бр. 1/2
(1951) Саша Ђурановић. – Штампарије:
од бр. 4 (1950) Графичко предузеће „Вук
Караџић”, Београд; од бр. 1/2 (1951) Рад,
Београд.
УДК 008(497.11)
COBISS.SR–ID 54599175
У фонду МПМ:
Год. 1 (1949) бр. 1–2+3/4,
Год. 1 (1949) бр. ,9/10

КРОЗ планине : часопис за
планинарство и алпинизам Србије
/ одговорни уредник Драгомир
Стојчевић. – Год. 1, бр. 1 (1951)–1962,
бр. 21. – Београд : Планинарски савез
Србије, 1951–1962. – 24 cm
Прекид у излажењу 1955–1956. год. –
Поднаслови: од бр. 2 (1951/52) часопис
за планинарство и алпинизам; од бр. 12
(1958) Часопис Планинарског савеза
Србије; од бр. 13/14 (1959) часопис
Планинарско–смучарског савеза Србије.
– Главни и одговорни уредници: од бр.
15 (1959) Милош Величковић; од бр.
17/18 (1960) Драгомир Стојчевић; од бр.
19 (1960) Милош Величковић; од бр. 20
(1964) Бранислав Церовић. – Издавач од
бр. 13/14 (1959) Планинарско–смучарски
савез Србије. – Од бр. 16 (1960) са
додатком Млади планинар. – Од 1957.
излази тромесечно.
УДК 796.5(497.11)
COBISS.SR–ID 28821255
У фонду ДПМ:
Год. 1 (1951/1952) бр. 1–6
Год. 2 (1953) бр. 7–8
Год. 2 (1953) бр. ,8
Год. 4 (1957) бр. 9–11
Год. 4 (1957) бр. 9
Год. 7 (1960) бр. 16,19
(1961) бр. 20
(1962) бр. 21

КУЛТУРНИ живот : орган Савеза
културно–просветних
друштава
Србије / одговорни уредник Саша
Златарић. – Год. 1, бр. 1 (1949)–год.
3, бр. 7/8 (1951). – Београд : Савез
културно-просветних
друштава
Србије, 1949–1951. – 24 cm
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KULTURNI radnik : organ Saveza
kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske
/ glavni i odgovorni urednik Zlatko
Munko. – God. 1, br. 1 (okt. 1948)–
god. 43, br. 6 (1990). – Zagreb : Savez
kulturno-prosvjetnih društava NRH,
1948–1990 (Zagreb : Nakladni zavod
Hrvatske). – 21 cm
Dvomesečno. – Podnaslov: od 1956.
Mjesečnik za kulturu i umjetnost; od
1959. Mjesečnik za prosvjetu, kulturu i
umjetnost; od br. 6/7 (1966) Časopis za
društvena i kulturna pitanja. – Urednici: od
br. 7 (1950) Vojo Jelić; od br. 11 (1950) Ivan
Vivil; od 1956. Vladimir Popović; od br. 5
(1965) Veljko Knežević; od br. 6 (1973)
Rade Kalanj; od 1977. Vladimir Koščević;
od 1987. Damir Bačić; od 1989. Siniša
Zrinščak. – Izdavač: od br. 1/2 (1954) Savez
kulturno prosvjetnih društava NRH; od br.
1/2 (1956) Prosvjetni sabor Hrvatske; od
1982. Kulturno–prosvjetni sabor Hrvatske. –
Štamparije: od br. 2 (1952) Grafički zavod
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Hrvatske; od br. 1/2 (1956) Novi list, Rijeka;
od br. 3/4 (1956) Prosvjeta, Zagreb; od br.
5/6 (1956) Plamen, Slavonski Brod; od br.
3/4 (1958) Univerzum, Zagreb; od br. 5
(1958) Plamen, Slavonski Brod; od br. 7/8
(1958) Univerzum, Zagreb; od br. 9 (1959)
Narodne novine; od br. 12 (1959) Grafička
škola; od br. 1 (1960) „Ognjen Prica”; od br.
10 (1963) Izdavački zavod Jugoslavenske
akademije; od br. 7/8 (1966) Prosvjeta; od
br. 1 (1967) Izdavački zavod Jugoslavenske
akademije; od br. 1 (1970) Zrinski; Čakovec;
od br. 4 (1979) NIŠRO Varaždin, Varaždin. –
Od br. 1 (1970) izlazi dvomesečno.
ISSN 0023–5253 = Kulturni radnik
UDK 008(497.13)
COBISS.SR–ID 607503
U fondu MBJ:
God. 31 (1978) br. ,2,
God. 32 (1979) br. ,4–6
God. 33 (1980) br. 1–2,
God. 34 (1981) br. ,3,6
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ЛЕТОПИС Матице српске /
уредник Јован Бошковић. – Год.
[44], књ. 115 (1873)–
. – Нови
Сад : Матица српска, 1873– (Нови
Сад : Српска народна задружна
штампарија). – 24 cm
Dostupno i na: http://www.maticasrpska.
org.rs/letopis–matice –srpske/ Dostupno i
na: http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr–
II–4. – Месечно, тромесечно или
шестомесечно. – Две књиге са по шест
свезака. – [Наслови до 1873 г.: Сербске
Лěтописи, књ. 1–20 (1825–1830); Сербскій
Лěтописъ књ. 21–39 (1830–1834); Новый
сербскій Лěтописъ, књ. 40–55 (1837–1841)
Сербскій Лěтописъ, књ. 56–91 (1842–
1855); Србскій Лěтописъ, књ. 92–108
(1855–1863); Србски летопис, књ. 109–
111 (1864–1866); Српски летопис, књ.
112–114 (1867–1872); Летопис Матице
српске, књ. 115– (1873–)]. – Уредници:
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од књ. 119 (1876) Антоније Хаџић; од
књ. 185 (1896) Милан Савић; од књ.
295 (1913) Тихомир Остојић; од књ. 300
(1914/21) Васа Стајић; од књ. 301 (1922)
Каменко Суботић; од књ. 302 (1924)
Марко Малетин; од књ. 315 (1928) Васа
Стајић; од књ. 317 (1928) Марко Малетин;
од књ. 321 (1929) Стеван Ћирић; од књ.
322 (1929) Светислав Баница; од књ. 323
(1930) Радивоје Врховац; од књ. 237 (1931)
Тодор Манојловић; од књ. 331 (1931)
Жарко Васиљевић; од књ. 335 (1933)
Никола Милутиновић; од књ. 345 (1936)
Васа Стајић; Одговорни уредници: од
књ. 346 (1936) Никола Милутиновић; од
књ. 356 (1946) Живан Милисавац; од књ.
381 (1958) Младен Лесковац; од књ. 395
(1965) Бошко Петровић; од књ. 404 (1969)
Александар Тишма. Главни и одговорни
уредници: од књ. 413 (1974) Димитрије
Вученов; од књ. 425 (1980) Бошко Ивков;
од књ. 449 (1992) Славко Гордић; од књ.
478 (2008) Драган Станић; од књ. 491
(2013) Слободан Владушић; од књ. 499
(2017) Ђорђе Деспић. – Штампарије:
Српска штампарија Дра Светозара
Милетића (од књ. 126/1881), Штампарија
Српске књижаре браће М. Поповића (од
књ. 169/1892), Књижара и штампарија
Учитељског Д. Д. „Натошевић” (од
књ. 249/1908), Електрична штампарија
Учитељског Д. Д. „Натошевић” (од
књ. 275/1911), Српска Манастирска
штампарија, Сремски Карловци (од књ.
300/1914/1921), Штампарија Супек–
Јовановић и Богданов, Нови Сад (од
књ. 301/1922/1923), „Даничић”, Нови
Сад (од књ. 302, св. 1/1924), У. Д. Д.
„Натошевић”, Нови Сад (од књ. 302, св.
2/1924), Учитељско командитно друштво
„Натошевић” (од књ. 309, св. 1/2/1926),
Штампарија „Даничић”, Нови Сад (од
књ. 313/1927), Штампарија Јовановић
и Богданов, Нови Сад (од књ. 314, св.
1/1927), Штампарија Дунавске бановине,
Нови Сад (од књ. 327, св. 1/2/1931),
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Штампарија Љубомир Богданов, Нови
Сад (од књ. 352, св. 5/6/1939), Штампарија
„Будућност”, Нови Сад (од књ. 356, св.
1/2/1946), Штампарија „Змај”, Нови Сад
(од књ. 378, св. 1/2/1956), Штампарија
„Будућност”, Нови Сад (од књ. 401, св.
3/1968, од књ. 445, св. 6/1990), „Просвета”,
Нови Сад (од књ. 444, св. 4/1989); од
књ. 469 (2002) Будућност, Нови Сад; од
књ. 492 (2013) Сајнос, Нови Сад. – Није
излазио за време првог и другог светског
рата. – Од 1826. до 1863. године излазио
је у Пешти. – Од 1880. године поред
ознаке књиге појављује се и ознака свеске
(упоредна нумерација). Од 1924. године
у оквиру једне књиге издато је више
свезака. Од 1925. године у оквиру једне
године издато је више књига. – Ознаке
годишта нису доследне. – Je nastavak:
Српски летопис
ISSN 0025–5939 = Летопис Матице српске
УДК 82(082)
УДК 061(497.113)
COBISS.SR–ID 7053570
У фонду МБЈ:
Књ. 119 (1876)
Књ. 209 (1901) св. 5
Год. 120 књ. 358 (1946) св. ,2/3,
Год. 142 књ. 398 (1966) св. ,5
Год. 154 књ. 421 (1978) св. ,4,
Год. 155 књ. 423 (1979) св. ,2,
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ЛОВАЦ : часопис за лов,
шумарство и рибарство : Орган
Савеза ловачких удружења у Србији
/ власник Савезно ловачко уружење у
Београду ; уређује и одговара [Ђорђе]
М. Банковић. – Год. 1, бр. 1 (1896)–
год. 20 (1915) ; год. 21 (1920)–год.
46 (1941) ; 1945–1973. – Београд :
Савезно ловачко удружење, 1896–
1915; 1920–1973 (Београд : Прва
српска електрична научна штампарија
Љуб. Ј. Бојовића). – 32 cm

Месечно. – Поднаслов: од бр. 3 (1899)
Часопис за лов, шумарство и рибарство;
Орган Савезних ловачких удружења у
Краљевини Србији; од бр. 1/2 (1911) Орган
савезних ловачких удружења у Краљевини
Србији; од бр. 10/11 (1921) Орган савезних
ловачких удружења у Краљевини С. Х. С.;
од бр. 1 (1927) Часопис Савеза ловачких
удружења у Краљевини Србији; од бр. 1/2
(1930) Орган Савеза ловачких удружења
у Србији; од 1950. Орган Савеза
ловачких удружења Народне Републике
Србије; од 1956. Орган Ловачког савеза
Народне Републике Србије. – Од бр. 3
(1899) одговорни уредник В. Бадер; од
бр. 5 (1899) одговорни уредник Влада
Спасојевић; од бр. 1/2 (1911) уредник
Павле Швабић; од бр. 11/12 (1921) уређују
Павле Швабић и Миладин Туторов; од
бр. 1/2 (1926) одговорни уредник Павле
Швабић; од бр. 1 (1927) уредник Никола
Грујић; од бр. 1/2 (1930) за управу Савеза
уредник Драгомир Т. Николајевић; од бр.
11/12 (1931) за управу Савеза уредник
Миленко Стојић; од 1946. одговорни
уредник Јован Л. Сабовљевић; од бр.
10/12 одговорни уредник Б. Стаменковић;
од бр. 1 (1950) одговорни уредник
Александар Шевић; од бр. 3 (1954)
одговорни уредник Радомир Ђорђевић;
од бр. 2 (1956) одговорни уредник Петар
Трутин. – Од бр. 1 (1899) власник: Савез
ловачких удружења; од бр. 17/18 (1902)
Управа Савеза ловачких удружења; од
бр. 1/2 (1930) за управу Савеза власник
Драгомир Т. Николајевић; од бр. 11/12
(1931) за управу Савеза власник Миленко
Стојић. – Штампарије: од бр. 4 (1897)
Штампарија Драгољуба Миросављевића;
од бр. 1 (1899) Електрична штампарија
Павловића и Стојановића; од бр. 3
(1899) Народна електрична штампарија
Љуб. Ј. Бојовића; од бр. 16/17 (1899)
„Милош Велики”, Штампарија Бојовића
и Мићића; од бр. 1/2 (1911) Народна
штампарија Љубомира Бојовића; од бр.
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1/2 (1926) Штампарија Андре Петровића;
од бр. 1 (1927) Планета, Београд; од бр.
3/4 (1930) Штампарија „Св. Сава”; од бр.
5/6 (1931) Штампарија „Слога” Душана
Т. Поповића; од 1947. „Давидовић”; од
бр. 4/6 (1948) Искра; од бр. 7/12 (1948)
„Слободан Јовић”, Београд; од бр. 1
(1950) Глас, Београд; од 1954. „Слободан
Јовић”, Београд; од бр. 2 (1956) Борба,
Београд. – Излази: од бр. 1 (1900) 15. и 30.
сваког месеца; од бр. 1 (1903) месечно; од
бр. 1/2 (1926) месечно или двомесечно;
од бр. 1 (1927) повремено; од бр. 1/2
(1930) свака два месеца; од бр. 5/6 (1936)
месечно. – Формат: од бр. 1 (1903) 30 cm;
од бр. 1/2 (1911) 33 cm; од бр. 1 (1927) 23
cm; од 1930. 24 cm. – Списак сарадника
у бр. 1 (1897) и на почетку годишњих
свезака за 1901. и 1903. – Доноси вести
о раду ловачких удружења и из лова. –
Цена на пола године за Србију 3 дин., за
стране земље 2 форинте или 4 франка; од
бр. 1 (1900) годишње 5 дин.; од бр. 1/2
(1911) динар годишње; од бр. 1/2 (1926)
24 дин. годишње, за чланове удружења
бесплатно; од 1927. године 60 дин., за
чланове удружења бесплатно; од бр. 1/2
(1930) год. 24 дин. годишње, за чланове
удружења бесплатно.
ISSN 0456–7765 = Ловац (Београд)
УДК 799.2
COBISS.SR–ID 28369164
У фонду МБЈ:
Год. 43 (1938) бр. ,3/4–5/6,11/12
Год. 44 (1939) бр. 1/2,
Год. 45 (1940) бр. ,5/6,
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МАРКСИСТИЧКА
мисао
: часопис за теорију и праксу
социјализма
и
социјалистичког
самопуправљања / главни и одговорни
уредник Драгољуб Драгишић. –
Београд : Марксистички центар ЦК,
1975–1989. – 24 cm
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Двомесечно. – Главни и одговорни
уредник: од бр. 3 (1979) Драгољуб
Драгишић и Силвано Болчић; од 1981.
Теодосије Челенковић; од бр. 6 (1983)
Ратко Нешковић; од бр. 1 (1988) Влајко
Петковић. – Штампарије: од бр. 1 (1976)
Просвета, Београд; од бр. 1 (1979)
ПТТ, Београд; од бр. 1 (1980) Просвета,
Београд.
ISSN 0350–2244 = Марксистичка мисао
УДК 141.82
COBISS.SR–ID 79639
У фонду МБЈ
(1978) бр. 1,3,5–6
(1979) бр. 1–6
(1980) бр. 1–6
(1981) бр. 1–6
(1982) бр. 1–6
(1983) бр. 1–6
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MEĐUNARODNI
problemi
/
odgovorni urednik Ivan Karaivanov.
– Latinično izd. – God. 1, br. 1 (apr.
1949)– . – Beograd : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 1949–
(Beograd : Borba). – 24 cm
Dostupno i na: http://www.diplomacy.
bg.ac.rs/mpro.htm Dostupno i na: http://
www.diplomacy.bg.ac.rs/mProblemi_sr.ph
p#thumb. – Tromesečno. – Uporedni
naslov: od br. 2 (1954) na engl. jeziku
International problems; od br. 1 (1963) na
engl. i rus. jeziku: International problems =
Международные проблемы; od br. 1 (1994)
na engl. jeziku International problems. –
Podnaslov: od br. 1 (1960) Časopis Instituta
za međunarodnu politiku i privredu; od
br. 1 (1994) na srp. i engl. jeziku: Časopis
Instituta za međunarodnu politiku i privredu
= A quarterly published by the Institute of
International politics and economics; od br.
1/2 (2001) na srp. i engl. jeziku: Časopis
Instituta za međunarodnu politiku i privredu
= A journal published by the Institute of
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International Politics and Economics; od
br. 2/3 (2017?) na srp. jeziku: Časopis
Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
– Odgovorni urednici: od br. 5 (1951)
Radivoje Davidović; od br. 1 (1954) Jovan
Marinović; od br. 2 (1954) Marko Perić;
od br. 1 (1958) Sonja Dapčević-Oreščanin.
Glavni i odgovorni urednici: od br. 1 (1960)
Sonja Dapčević-Oreščanin; od br. 2 (1961)
Novica Blagojević; od br. 2/3 (1962) Mihailo
Adamović; od br. 1 (1975) v. d. Ranko
Petković; od br. 1 (1978) v.d. Nemanja
Božić; od br. 2 (1978) Nemanja Božić; od
br. 1/2 (1985) Konstantin Obradović; od
br. 3/4 (1992) Brana Marković; od br. 1
(2013) Miroslav Antevski; od br. 2a/3 (2015)
Branislav Đorđević. – Izdavač: od br. 1 (1989)
Institut za međunarodnu politiku i privredu i
Jugoslovensko udruženje za međunarodno
pravo, Beograd; od br. 1 (1994?) Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd.
– Štamparije: od br. 4 (1951) Rad, Beograd;
od br. 2 (1954) Zmaj, Novi Sad; od br. 3/4
(1954) Kultura, Beograd; od br. 1 (1955)
Beogradski grafički zavod „Rad”, Beograd;
od br. 1 (1960) Budućnost, Novi Sad; od br.
3 (1963) Kultura, Beograd; od br. 1 (1974)
„Slobodan Jović”, Beograd; od br. 2 (1975)
Kultura, Beograd; od br. 1 (1976) „Jovan
Popović”, Beograd; od br. 2 (1976) Prosveta,
Beograd; od br. 3/4 (1976) Servis Saveza
udruženja pravnika Jugoslavije; od br. 1
(1979) Prosveta, Beograd; od br. 1/2 (1996)
Goragraf, Beograd; od br. 4 (2000) Prometej,
Beograd; od br. 1/2 (2006) Želnid, Beograd;
od br. 1/2 (2014) Mala knjiga, Novi Sad; od
br. 1/2 (2015) Službeni glasnik, Beograd;
od br. 2a/3 (2015) Mala knjiga +, Novi Sad;
od br. 1 (2017) Donat graf, Beograd; od
br. 1 (2018) Sajnos, Novi Sad. – Izlazi: od
br. 1 (1950) dvomesečno; od br. 1 (1953)
tromesečno. – Tekst: od br. 1 (1963) na srp.,
engl., i rus. jeziku; od br. 1/2 (2014) na srp.
(ćir. i lat.) i engl. jeziku; od br. 2/3 (2016)
na srp. (lat.). – Drugo izdanje na drugom
medijumu: Međunarodni problemi (Online)

= ISSN 2406–0690
ISSN 0025–8555 = Međunarodni problemi
UDK 327
COBISS.SR–ID 6012674
U fondu MBJ:
God. 1 (1949) br. 1,
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МИСАО : књижевно–политички
часопис / власник М. Ст. Јанковић
; уређују В. Живојиновић и С.
Пандуровић. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (1.
нов. 1919)–год. 16, књ. 44, св. 8 (1937).
– Београд : М. Ст. Јанковић, 1919–1937
(Земун : Штампарија Јосипа Саба). –
23 cm
Петнаестодневно. – Поднаслов од књ.
10, св. 1 (1922) Књижевно-социјални
часопис. – Власници: од књ. 12, св. 3
(1923) Никола Распоповић; од књ. 14, св.
3 (1924) Сима Пандуровић; од књ. 25, св.
3/4 (1927) Смиља Ђаковић. – Уредници:
од књ. 8, св. 2 (1922) Ранко Мледеновић;
од књ. 13, св. 3 (1923) Сима Пандуровић;
од књ. 23 (1927) Велимир Живојиновић,
Живко Милићевић; од књ. 25 (1927) Сима
Пандуровић; од књ. 26 (1928) Живко
Милићевић; од књ. 29 (1929) Велимир
Живојиновић; од књ. 44, св. 1/4 (1937)
Милан Ђоковић. – Штампарије: од св.
3 (1919) Симеон Мироточиви, Београд;
од књ. 3, св. 6 (1920) Штампарија,
књиговезница и цинкографија „Народ”;
од књ. 18, св. 1/2 (1925) Акционарско
шт. А. Д.; од књ. 18, св. 3/4–5/6 (1925)
Јединство; од књ. 18, св. 7/8 (1925)
Акционарско шт. А. Д. „Пуљевић”; од
књ. 26 (1928) Графички завод „Макарије”,
Земун; од књ. 29, св. 5/6 (1929) Шт.
„Раденковић”, Београд; од књ. 31, св. 1/4
(1929) Шт. Драг. Грегорића. – Од књ. 32,
св. 1 (1930) излази месечно. – Од књ. 2
(1920) двострука нумерација свезака;
укупна нумерација свезака наведена на
хрпту и понекад на насловној страни. –
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Нумерација публикације на корицама не
одговара нумерацији на насловној страни.
ISSN 1450–6335 = Мисао (Београд)
УДК 82+32(05)
COBISS.SR–ID 129739271
У фонду МБЈ:
Год. 6 књ. 16 (1924) бр. ,6=,118
У фонду МПМ:
Год. 7 књ. 17 (1925) бр. ,3,=,115,
Год. 7 књ. 18 (1925) бр. 1–2, 5/6–
7/8=129/130,133/134–135/136
Год. 7 књ. 19 (1925) бр. 1, 3/4 ,7–
8=137+139/140, 143–144
Год. 8 књ. 20 (1926) бр.
,3/4,7/8=,147/148,151/152
Год. 8 књ. 21 (1926) бр. ,3/4–
7/8=,155/156–159/160
Год. 8 књ. 22 (1926) бр. 1/2–5/6,=161/162–
165/166
Год. 9 књ. 23 (1927) бр. ,5/6–
7/8=,173/174–175/176
Год. 9 књ. 24 (1927) бр. 1/2–
3/4,7/8=177/178–179/180,183/184
Год. 9 књ. 25 (1927) бр. 1/2–5/6,=185/186–
189/190,
Год. 10 књ. 26 (1928) бр. ,3/4–
5/6=,195/196–197/198
Год. 10 књ. 27 (1928) бр.
,3/4,7/8=,203/204,207/208
Год. 10 књ. 28 (1928) бр. 1/2–
7/8=209/210–215/216
Год. 11 књ. 29 (1929) бр. 1/2,5/6–
7/8=217/218,221/222–223/224
Год. 11 књ. 30 (1929) бр.
1/2+3/8=225/226+227/232
Год. 11 књ. 31 (1929) бр.
1/4+5/8=233/236+237/240
Год. 12 књ. 32 (1930) бр. 1/2–
5/6,=241/242–245/246,
Год. 12 књ. 33 (1930) бр.
1/4+5/8=249/252+253/256
Год. 12 књ. 34 (1930) бр. 1/2,5/6–
7/8=257/258,261/262–263/264
Год. 13 књ. 35 (1931) бр.
1/2,7/8=265/266,271/272
Год. 13 књ. 36 (1931) бр.
1/2,7/8=273/274,279/280
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Год. 13 књ. 37 (1931) бр.
1/2,5/6,=281/282,285/286,
Год. 14 књ. 38 (1932) бр. 1/2–
7/8=289/290–295/296
Год. 14 књ. 39 (1932) бр. ,5/8=,300/304
Год. 14 књ. 40 (1932) бр. ,5/6,=,309/310,
Год. 15 књ. 41 (1933) бр.
1/2,7/8=313/314,319/320
Год. 15 књ. 42 (1933) бр. 1/4,=321/324,
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МИСИОНАР / власник Иринеј
Златић. – Год. 4, бр. 1 (јануар 1935)–
год. 21 [10], бр. 2 (фебруар 1941). –
Битола ; Крагујевац : [Православна
народна хришћанска заједница],
1935–1941 (Битола : Штампарија и
печаторезница Победа). – 24 cm
Излази месечно. – Наслов од 1932–1934.
„Мисионарска писма”. – Поднаслов: од
бр. 1 (1936) Орган Савеза православних
братстава народне Хришћанске заједнице.
– Уредници од бр. 9 (1936) Јован Рапајић
и Радоје Арсовић; одговорни уредник
од бр. 1 (1937) Радоје Арсовић; уредник
од бр. 5 (1938) Јован Рапајић; одговорни
уредник од бр. 12 (1938) Јелисеј Поповић.
– Издавач и власник: епископ Николај
Велимировић у Охриду и Битољу; од бр. 1
(1936) Православна народна Хришћанска
заједница; од бр. 1 (1938) власник за П.Н.Х.З.
Драгослав Велићковић. – Штампарије:
од бр. 1 (1936) Централна штампарија,
Крагујевац; од бр. 1 (1937) Централна
П.Н.Х.З. и друштвена штампарија; од бр. 1
(1939) Друштвена штампарија П.Н.Х.З; од
бр. 3/4 (1939) „Шумадија” А. Јовановића;
од бр. 7/8 (1939) Друштвена штампарија
П.Н.Х.З. – Од 1936. године лист излази у
Крагујевцу. – Je nastavak: Мисионарска
писма (1932–1934)
УДК 271.2
COBISS.SR–ID 35798540
У фонду МПМ:
(1935) ОКТ.
(1936) ФЕБ.
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МЛАДА култура : часопис за
књижевност и културу / власник
и одговорни уредник Александар
Челебоновић. – Год. 1, бр. 1 (1.
март 1939)–год. 2, бр. 8 (1. јун
1940). – Београд : Одбор културних
студентских
удружења
на
Универзитету у Београду, 1939–1940
(Штампарија „Смиљево” ; Београд).
– 20 cm
Сваког 3–ћег у месецу. – 1940. година
означена као Серија, а исте године изашла
су два исто нумерисана броја (6 и 6),
вероватно грешком. – Од 1940. излази
повремено. – Од бр. 8 (1940) штампа
Графички уметнички завод „Планета”.
– Сарадници: Михаило Лалић, Цвијетин
Мијатовић, Душан Костић, Авдо Хумо,
Јанко Ђоновић, Љубиша Јоцић, Рад.
Копарец, Бранко Ћопић, Михајло
Вуковић, К. Рацин, Петар Колендић,
Радован Зоговић...
УДК 82
COBISS.SR–ID 21308172
У фонду МБЈ:
(1939) бр. ,3/4,
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МЛАДОСТ
:
часопис
за
књижевност и културу / одговорни
уредник Душан Костић. – Год. 1, бр.
1 (1945)–год. 8, бр. ? (1952). – Београд
: Ново поколење, 1945–1952. – 25 cm
Месечно. – Остали уредници: Радомир
Константиновић, Ристо Тошовић, Зоран
Жујовић.
ISSN 1821–4436 = Младост (Београд.
1945)
УДК 82
COBISS.SR–ID 55714311
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1946) бр. ,3,10

Год. 3 (1947) бр. ,5,
Год. 4 (1948) бр. ,4,
Год. 5 (1949) бр. ,9–10+11/12
Год. 6 (1950) бр. ,10,
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NAPREDAK : časopis za učitelje,
odgojitelje i sve prijatelje mladeži /
uređuje Stjepan Navotny. – God. 1, br.
1 (1859/60)–god. 85, br. 3/4? (1944). –
Zagreb : Učitelji glavne izgledne učione
zagrebačke, 1859/60–1944 (Zagreb :
Brzotiskom Dragutina Albrechta). – 24 cm
Dva puta mesečno (1. i 15. u mesecu); od
1902. svake subote; od 1910. mesečno,
osim srpnja i kolovoza. – Godine 1932–
1933 časopis nosi naslov „Napredak”
i „Savremena škola” (jer su se ova dva
spojila). – Podnaslovi: od 1867. Glasilo
„Učiteljske zadruge”; od 1876. Glasilo
„Hrvatskoga
pedagogijsko–književnoga
zbora”; od 1887. Glasilo „Hrvatskoga
pedagogijsko-književnoga zbora” i Saveza
hrvatskih učiteljskih društava; od 1900.
Glasilo Hrvatskoga pedagoško-književnog
zbora, Saveza hrvatskih učiteljskih društava
i Hrvatsko učiteljske štedovno-predujamne
zadruge; od 1910. Naučno-pedagoška smotra.
– Urednici: od 1867. Skender Fabković; od
1876. Ljudevit Modec; od 1890. Ljudevit
Modec i Đuro Kuten; od 1894. Ljudevit
Modec; od 1895. Ljudevit Modec i Stjepan
Basariček; od 1896. Stjepan Basariček; od
1920. glavni urednik Josip Šković; od 1921.
Stjepan Ratković, Sigismund Čajkovac i
Antun Tunkl, za uredništvo odgovara Josip
Šković; od 1926/27 Josip Škovič, Sigismund
Čajkovac i Antun Tunkl. – Od 1878. izdaje
Hrvatski pedagogijsko-književni zbor. –
Od 1878. izdaje Hrvatski pedagogijskoknjiževni zbor. – Od 1876. uz časopis izlazi i
Službeni dodatak, a od 1883. mesečni prilog
„Književna smotra” (sig. 279/п).
УДК 371(497.13)
COBISS.SR–ID 33974796
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U fondu MBJ:
God. 70 (1929) sv. ,3/6,
God. 78 (1937) sv. ,3/4+5,
God. 81 (1940) sv. ,6,
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НАРОДНА омладина. – Год. 1, бр.
1 (1947)–год. 6, бр. 4 (1952). – Београд
: Централно веће Народне омладине
Југославије, 1947–1952 ([Београд] :
Омладина). – 24 cm
Одговорни уредници: од бр. 1/2 (1951)
Милорад Пешић; од бр. 9 (1951) Стојан
Бјелојац; од бр. 1 (1952) Милорад Пешић;
од бр. 2 (1952) Стојан Бјелојац; од бр. 4
(1952) Милорад Пешић.
УДК 329.78(497.1)
COBISS.SR–ID 95469836
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1947) бр. 1,
Год. 2 (1948) бр. ,3,6
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НАРОДНА просвета : Месечно
педагогическо списание. – 1928, Но.
1–
. – Софиâ : [С. н.], 1928–. – 23
cm
Повремено.

ISSN 0204–6237

УДК 37.014.2
COBISS.SR–ID 5034250
Из фонда МБЈ:
Год. 13 (1957) бр. ,10,
Год. 15 (1959) бр. ,3,6,9,12
Год. 16 (1960) бр. ,3–7,10–12
Год. 17 (1961) бр. ,5–9,11–12
Год. 18 (1962) бр. ,4–5,9–12
Год. 21 (1965) бр. ,4,
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НАРОДНА просвета : орган
Учитељског удружења / власник за
Учитељско удружење Дим. [Димитрије]
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Ј. Соколовић ; одговорни уредник
Милутин Станковић. – Год. 1, бр. 1
(11. мај 1919)–год. 23, бр. 38/39 (20.
март 1941). – Београд : [б. и.], 1919–
1941 (Београд : Штампарија Правда
Петровића и Марковића). – 47 cm
Недељно. – Од бр. 63 (1920) Орган
Удружења југословенског учитељства.
– Власници за Удружење југословенског
учитељства: од бр. 63 (1920) Чедомир
Тодоровић; од бр. 4 (1921) Милан В.
Поповић; од бр. 38 (1921) Михаило Јовић;
од бр. 84 (1912) М. Станковић; од бр. 1
(1925) Петар Вуксановић; од бр. 62 (1926)
Влада К. Петровић; од бр. 67 (1930)
Милан Рабреновић; од бр. 31 (1931)
Дамјан В. Рашић; од бр. 4 (1934) Ђорђе
Мирков; од бр. 11 (1934) Иван Димник.
– Одговорни уредници: од бр. 1 (1925)
Ст. Станишић; од бр. 60 (1929) Милутин
Станковић; од бр. 50 (1930) Душан Прица;
од бр. 56 (1930) Милутин Станковић; од
бр. 67 (1930) Милан В. Поповић и Душан
М. Прица; од бр. 84 (1930) Милорад
Вујанац и Душан М. Прица; од бр. 31
(1931) Милић Р. Мајсторовић; од бр. 1
(1934) Мирко Дробац; од бр. 4 (1934)
Ђорђе Мирков; од бр. 10 (1934) Душан
М. Прица. – Излази од бр. 63 (1920) два
пута недељно; од бр. 16 (1932) недељом
и четвртком; од бр. 47 (1933) недељом. –
Штампарије: од бр. 6 (1919) Штампарија
„Доситије Обрадовић” Дим. Гавриловића;
од бр. 52 (1920) Државна штампарија
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца; од
бр. 53 (1920) Штампарија и књиговезница
„Народ”; од бр. 62 (1920) „Доситије
Обрадовић”; од бр. 64 (1921) Штампарија
„Заштита”; од бр. 62 (1922) Штампарија
„Јадран”; од бр. 58 (1924) Штампарија
„Родољуб”; од бр. 48 (1925) Штампарија
„Заштита”; од бр. 28 (1928) Штампарија
„Привредник”; од бр. 63 (1929) „Народна
штампарија”; од бр. 4 (1934) Штампарија
Марјана М. Цветковића. – Наслов од бр.
39 (1931) штампан лат. – Поднаслов од
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бр. 1 (1930) упоредо и на франц. језику.
– Текст штампан ћир. и лат. – Недоследна
нумерација годишта.
УДК 37(497.1)
COBISS.SR–ID 26178828
У фонду МБЈ:
Год. 6 (1924) бр. 1–29,31–93
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НАРОДНЕ новине : лист за
народно просвећивање / власник и
уредник Живојин О. Дачић. – Год. 1,
бр. 1 (14. јануар 1907)–год. 6, бр. 1
(31. јануар 1914). – Београд : Живојин
О. Дачић, 1907–1914 (Београд : Нова
штампарија „Давидовић”). – 24 cm
Излази два пута месечно. – Од бр. 1
(1908) излази месечно. – Од бр. 1 (1912)
Државна штампарија Краљевине Србије;
од бр. 1 (1914) Нова модерна штампарија
„Пијемонт”. – У књизи за 1909. списак
сарадника.
Сарадници:
Драгиша
Лапчевић, др Јован Миодраговић,
др Недељко Кашанин, др Светолик
Стефановић, др Стеван Окановић и др.
– Цена за годину 2 дин., за земље ван
Србије 3 дин.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 31335948
У фонду МПМ:
Год. 4 (1910) бр. ,5,
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НАРОДНИ подмладак : лист за
расправљање дечјег питања : орган
Југословенске уније за заштиту деце,
под почасним претседништвом њ.
в. Краљице Марије = La Nouvelle
generation : organe de l’ Union
Yougoslave pour la protection des
enfants = New–Generation : review of
the Yugoslav union for the childrens
protection / власник Југословенска
унија за заштиту деце ; уредници М.

[Милош] Ђ. Поповић и Слободан Ж.
Видаковић (и одговорни уредник).
– Год. 1, св. 1/2 (мај 1935)–год. 7, св.
3/4 (март/април 1941). – Београд :
Југословенска унија за заштиту деце
: Јосип Шиловић, 1935–1941 (Београд
: Државна штампарија Краљевине
Југославије). – 24 cm
Шест пута годишње. – Од 1937. излази
четири пута годишње. – Главни уредник
од св. 3/4 (1935) Слободан Видаковић,
власник у име Уније Нака Спасић; од
св. 1 (1940) главни и одговорни уредник
Милош Ђ. Поповић, уређује Одбор.
– Од св. 3/4 (1935) Штампарија Драг.
Грегорића; од св. 1 (1940) Графички
завод „Епоха” (Александар Карпински).
– Корице штампане ћир., насловна стр. и
текст ћир. и лат.
УДК 364.65–053.2(497.1)
COBISS.SR–ID 24804876
У фонду МПМ:
Год. 5 (1939) св. ,3/4
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НАРОДНИ пријатељ : лист за
народно просвећивање / власник и
уредник Димитрије Ј. Стојановић. –
Год. 1, бр. 1 (27. јануар 1922)–год. 2,
бр. 3 (март 1923). – Београд : [б. и.],
1922–1923 (Београд : Штампарија
„Мироточиви”). – 24 cm
Излази крајем сваког месеца. – Текстови
штампани ћир. и лат.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 25249036
У фонду МПМ:
Год. 1 (1922) бр. ,2,
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НАРОДНО
просвећивање
:
додатак „Просветном гласнику” /
уредници Бранислав Крстић и Андрија
Жежељ. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1940)–
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год. 2, бр. 3 (март 1941). – Београд :
Министарство просвете Краљевине
Југославије. Одељење за народно
просвећивање, 1940–1941 (Београд
: Државна штампарија Краљевине
Југославије). – 24 cm
Излази једанпут месечно.
УДК 37(497.1)
COBISS.SR–ID 33590284
У фонду МПМ:
Год. 1 (1940) св. ,2,
Год. 2 (1941) св. ,2,
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НАРОДНО просвећивање : месечни
часопис Министарства просвете НР
Србије и главног одбора Јединствених
синдиката
Србије
/
одговорни
уредник Душан Чолић. – Год. 1, бр. 1
(септембрар 1947)–год. 2, бр. 2/3 (јануар
1948). – Београд : Просвета, 1947–1948
(Просвета). – 24 cm
Месечно.
= Народно просвећивање
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 95620108
У фонду МПМ:
Год. 1 (1947) св. 1,
Год. 2 (1948) св. ,2/3,
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НАСТАВА и васпитање : часопис за
педагошка питања / одговорни уредник
Раде Вуковић. – Год. 1, бр. 1 (март 1952)–
. – Београд : Савез педагошких друштава
Србије, 1952– (Београд : Штампарија
Култура). – 24 cm
Dostupno i na: https://www.pedagog.rs/
nastava-i-vaspitanje/?v= 8cee5050eeb7.
– Двомесечно (осим јула и августа).
– Упоредни наслов: од 2006? на енгл.
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језику: Journal of Education; од бр. 4
(2013) и на рус. језику: Обучение и
воспитание. – Поднаслов: од бр. 1
(1966) Часопис Педагошког друштва
СР Србије и Педагошког друштва СР
Црне Горе; од бр. 1 (1977) Часопис
Педагошког друштва СР Србије; од бр.
1 (1981) Часопис за педагошку теорију
и праксу. – Одговорни уредници: од
бр. 4 (1952) Радован Теодосић; од бр. 4
(1953) Владимир Пешић; од бр. 1 (1960)
Владимир Живковић; од бр. 5/6 (1964)
Светомир Игњатовић; од бр. 1/2 (1965)
главни и одговорни уредник Владета
Тешић; од бр. 2 (1980) Драго Пантић; од
бр. 5 (1982) главни и одговорни уредник
Љубомир Коцић; од бр. 1/2 (1994)
Слободанка Гашић-Павишић. Главни
и одговорни уредници: од бр. 1 (2006)
Гордана Зиндовић Вукадиновић; од бр.
1 (2014) Емина Хебиб; од бр. 3 (2016)
главни уредник Емина Хебиб, одговорни
уредник Биљана Бодрошки Спариосу.
– Издавач: од бр. 1/2 (1988) Савез
педагошких друштава Србије, Београд;
од бр. 1/2 (2000) Педагошко друштво
Србије, Београд; од 2016. Педагошко
друштво Србије и Институт за педагогију
и андрагогију Филозофског факултета
Универзитета у Београду. – Штампарије:
од бр. 9 (1956) Глас, Београд; од бр.
2 (1958) Култура, Београд; од бр. 5/6
(1965) Графичка школа са практичном
обуком, Београд; од бр. 1 (1966) „Милан
Ракић”, Ваљево; од бр. 3 (1995) Графичко
предузеће „Просвета”, Београд; од бр.
1 (1997) Јединство, Стара Пазова; од
бр. 5 (1997) Bodex, Београд; од бр. 1
(2009) Vidgraf, Београд; од бр. 1 (2013)
SixPack, Београд; од бр. 3 (2013) Samba,
Mladenovac; од бр. 3 (2014) Еуропринт,
Београд; од бр. 3 (2016) Службени
гласник, Београд. – Формат од бр. 2 (2010)
23 cm. – Излази од бр. 1 (2016) три пута
годишње. – Текст од бр. 4 (2014) на срп.
(ћир.) и енгл. језику. – Drugo izdanje na
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drugom medijumu: Настава и васпитање
(Online) = ISSN 2560–3051
ISSN 0547–3330 = Настава и васпитање
УДК 37
COBISS.SR–ID 6026754
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1952) бр. ,5,
Год. 2 (1953) бр. 1/2+3,5
Год. 3 (1954) бр. ,4–5,
Год. 4 (1955) бр. 1–2,4–5,7,
Год. 5 (1956) бр. 1–9,
Год. 6 (1957) бр. 1–2,9,
Год. 7 (1958) бр. 1–3,8+9/10
Год. 8 (1959) бр. 1,4,7,
Год. 9 (1960) бр. ,6+7/8–9/10
Год. 10 (1961) бр. ,8+9/10
Год. 11 (1962) бр. 1/2,

Год. 12 (1963) бр. ,3/4,

Год. 13 (1964) бр. ,5/6,9/10
Год. 14 (1965) бр. ,3/4–9/10
Год. 15=1 (1966) бр. ,2+3/4+5
Год. 16=2 (1967) бр. 1/2+3,
Год. 17=3 (1968) бр. ,5
Год. 18=4 (1969) бр. 1–2,4–5
Год. 19=5 (1970) бр. 1–5
Год. 20=8 (1971) бр. ,2–4,
Год. 21=7 (1972) бр. 1/2+3,
Год. 23=9 (1974) бр. ,2,
Год. 24=10 (1975) бр. ,3–4,
Год. 25=11 (1976) бр. ,5<Двадесет пет
година часописа ”Настава и васпитање”>
Год. 26 (1977) бр. ,5
Год. 27 (1978) бр. 1,3–5
Год. 28 (1979) бр. ,2–4,
Год. 29 (1980) бр. ,2–5
Год. 30 (1981) бр. 1,3–5
Год. 31 (1982) бр. 1–2+3/4+5
Год. 32 (1983) бр. 1/2,4–5
Из фонда МПМ:
Год. 11 (1962) бр. ,7/8,
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НАСТАВА језика и књижевности
у средњој школи : часопис за стручна и
методска питања / одговорни уредник
Даница Стевановић. – Год. 1, бр. 1/2

(1950)–год. 2, бр. 1/2 (1951). – Београд
: Знање, 1950–1951. – 24 cm
Двомесечно.

ISSN 0465–9783 = Настава језика и
књижевности у средњој школи
УДК 37
COBISS.SR–ID 17399311
У фонду МПМ:
Год. 1 (1950) св. 1/2–3/4
Год. 2 (1951) св. 1/2,
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НАСТАВНИК
:
лист
Професорскога друштва / уредник
Пера П. Ђорђевић. – Књ. 1, св. 1
(1890)–књ. 26, св. 5/6 (1914) ; књ.
27 (1914/1919) ; књ. 28, св. 1 (1921).
– Београд : Професорско друштво,
1890–1914; 1914/1919; 1921 (Београд
: Државна штампарија Краљевине
Србије). – 24 cm
Двомесечно (шест свезака годишње). –
Поднаслов од књ. 28, св. 1 (1921) Лист
Професорскога друштва, секција Београд.
– Од књ. 2, св. 1 (1891) уредник Момчило
Иванић; од књ. 4, св. 4 (1893) заступник
уредника Љубомир Јовановић; од књ. 4,
св. 5 (1893) уредник Љубомир Јовановић;
од књ. 6, св. 1 (1895) одговорни уредник
Хенрик Лилер; од књ. 7, св. 1 (1896)
одговорни уредник Л. [Лука] Лазаревић;
од књ. 9, св. 7 (1898) одговорни уредник
Ранко Петровић; од књ. 11, св. 1 (1900)
одговорни уредник Сима Н. Томић;
од књ. 11, св. 4 (1900) уредник Мих.
[Михаило] Р. Поповић; од књ. 14, св. 1
(1903) уредник Миливоје Н. Јовановић;
од књ. 14, св. 2/3 (1903) уредник Мих.
Ј. Ђорђевић; од књ. 14, св. 4/5 (1903)
уредник Мил. Н. Јовановић; од књ. 15,
св. 1/2 (1904) уредник М. [Милутин] К.
Драгутиновић; од књ. 17, св. 9/10 (1906)
уредник Јер. [Јеремија] Живановић;
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књ. 27 (1914/1919) уредили Јов. [Јован]
Кангрга и Мил. А. Костић; од књ. 28, св.
1 (1921) уредник Павле Стевановић. – Од
1893. године Краљевско-српска државна
штампарија; од књ. 11, св. 1 (1900)
Штампарија Светозара Николића; од
књ. 11, св. 2 (1900) Државна штампарија
Краљевине Србије; од књ. 17, св. 9/10
(1906) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 27 (1914/1919) Шт. Јосифа Сабова,
Земун; књ. 28, св. 1 (1921) Штампарија
„Св. Сава”. – У уводнику (св. 1/1890)
изашао програм „Наставника”. – Од
1921. године орган је Београдске секције
Професорског друштва. – Од 1895.
год. излази годишње у десет месечних
свезака (за време распуста не излази);
од 1900. год. излази у тромесечним
свескама; од 1903. год. у месечним
свескама; од 1904. год. у двомесечним
свескама. – Не излази у периоду
1915–1918. због ратних околности.
Књига 27 прва је после завршетка
рата. – Сарадници: Момчило Иванић,
Љубомир Јовановић, Лука Лазаревић,
Ратко Петровић, Сима Тошић, Михаило
Поповић, Милутин Драгутиновић, Коста
Стојановић, Јеремија Живановић, Јеленко
Михајловић, Светомир Ристић, Милорад
Васић и др. – Бави се бројним питањима
везаним за наставу у средњим школама.
Прати рад професорске организације и
доноси приказе књига и уџбеника. – Види:
Српска штампа : 1768–1995 / Милица
Кисић, Бранка Булатовић. – Београд,
1996, 110. – Delimično se nastavlja kao:
Гласник Професорскога друштва = ISSN
2560–4775
ISSN 2560–4783 = Наставник (Београд.
1890)
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 24810508
У фонду МБЈ:
Књ. 6 (1895) св. ,5,
Књ. 8 (1897) св. 1,
Књ. 14 (1903) св. ,12
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Књ. 17 (1906) св. ,3/4,
Књ. 27 (1914/1919)
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НАУКА и религия : ежемесячный
научно-популярный атеистический
журнал. – 1959, но. 1– . – Москва :
Знание, 1959–. – 29 cm
Месечно.
УДК 2:5
COBISS.SR–ID 24440327
У фонду МБЈ:
(1982) бр. 1–12
(1983) бр. 1–12
(1984) бр. 1–4,
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НАША књижевност / главни
и одговорни уредник Чедомир
Миндеровић. – Год. 1, бр. 1 (1946)–
год. 2, бр. 6 (1947). – Београд (Чика
Љубина 1) : Просвета, 1946–1947. –
24 cm
Месечно. – Наставља се као: Књижевност
= ISSN 0023–2408
ISSN 1821–3499 = Наша књижевност
УДК 82
COBISS.SR–ID 43394055
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1946) св. 1–5,
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НАША народна школа : месечни
журнал за васпитаче и учитеље /
власник Сава Бајић ; уредник Душан Р.
Михајловић. – Год. 1, бр. 1 (мај 1909)–
год. 5, бр. 5 (мај 1914). – В. [Велико]
Градиште ; Кличевац ; Умка : Сава
Бајић, 1909–1914 (Велико Градиште :
Штампарија Свет. М. Драшкоција). –
24 cm
Излази крајем сваког месеца; од 1911.
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сваког месеца сем јула и августа. – Власник
од бр. 1 (1911) Душан Р. Михајловић. –
Уређивачки одбор: Драг. Ј. Филиповић,
Радиша Стефановић, Вукашин Гаговић,
Љуб. Ст. Митровић, Мил. Марковић,
Свет. О. Аврамовић, Мил. М. Гавриловић,
Мих. Застовниковић, Душан Анђелковић
и Лазар Ђурчиновић. – Излази: од бр. 7/8
(1910) у Кличевцу; од бр. 1 (1914) у Умци;
од бр. 9 (1910). – Од бр. 9 (1909) Штампа
Ђорђа Наумовића у Пожаревцу; од бр. 10
(1909) Штампа Свет. М. Драшкоција у В.
Градишту; од бр. 2 (1911) Штампа „Вук
Караџић” Браће Д. Селића у Пожаревцу;
од бр. 1 (1914) Нова штампарија
„Пијемонт” у Београду; од бр. 2 (1914)
Модерна штампарија „Пијемонт” у
Београду. – Због ратне ситуације не излази
1913. године. – Гласило издају учитељи;
доноси оригиналне и преведене прилоге
из педагогије, дечје и експерименталне
психологије, методике и просвете. У
рубрици Библиографија приказивани су
нови листови и часописи. – Цена годишње
за Србију 4 дин., за ђаке 2; ван Србије 7
круна. – Сарадници: Љуб. Ст. Митровић,
Мил. Марковић, Рајко Ст. Мићић, Дим.
Ђ. Димитријевић, Јов. М. Поповић, Ал.
Р. Михаиловић.... – Спискови сарадника
у 1911. и 1912. на насловним странама
бројева.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 32289804
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1909) бр. ,3/4,
Год. 3 (1911) бр. ,4,
Год. 4 (1912) бр. ,2,
Год. 5 (1914) бр. ,4,
У фонду МПМ:
Год. 1 (1909) бр. ,7–8,
Год. 2 (1910) бр. ,4,6,12
Год. 3 (1911) бр. ,4–5,
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NAŠA stvarnost : časopis za
društvena pitanja / glavni i odgovorni

urednik Milentije Popović. – God. 7,
br. 1 (1953)–god. 12, br. 11/12 (1963).
– Beograd : [CK KPJ], 1953–1963
(Beograd : Borba). – 24 cm
Mesečno. – Glavni i odgovorni uredniци: od
br. 9 (1958) Drago Vučinić i Najdan Pašić;
od br. 6 (1961) Puniša Perović. – Izdavač od
1958. Kultura. – Je nastavak: Komunist
ISSN 0465–9317 = Naša stvarnost (1953)
УДК 329.15(497.11)
COBISS.SR–ID 56217356
U fondu MBJ:
God. 7 (1953) ,4,10,12
God. 8 (1954) ,6+7/8,12
God. 9 (1955) ,8,
God. 10 (1956) 1,
U fondu MPM:
God. 8 (1954) ,12

God. 9 (1955) 1,

God. 14 (1960) ,3,11/12
God. 15 (1961) ,4,
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НАША школа : орган Млавског
учитељског удружења / власник и
уредник Војислав Р. Младеновић ;
уређује Уређивачки одбор. – Год. 1,
бр. 1 (новембар 1907)–год. 5, бр. 10
(јуни 1912). – Петровац : Млавско
учитељско удружење, 1907/8–1911/12
(Пожаревац : Штампарија „Вук
Караџић” браће Д. Селића). – 23 cm
Месечно. – Излази током школске године.
– Од св. 3/4 (1909/1910) нема поднаслов.
– Од св. 8/9 (1911/1912) уредник Драг.
Ђ. Петровић. – Према св. 1 (1907/1908)
уређивачки одбор: Драг. Филиповић,
Спасоје Илић, Маринко Петровић и
Никола Стојановић. – Од св. 8/9 (1911/1912)
власник Бор. Р. Младеновић. – Од св. 5/6
(1907/1908) Штампарија у Уметничком
штампарском
заводу
„Гутемберг”
Браће П. Стефановића и Милошевића у

105

БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Јагодини; од св. 5 (1908/1909) Пожаревац:
Штампарија „Вук Караџић” Браће Д.
Селића; од св. 8/9 (1911/1912) Штампарија
Адама Глигоријевића и сина у Јагодини. –
Излази: од св. 5/6 (1907/1908) у Јагодини;
од св. 1 (1908/1909) у Петровцу; од св.
8/9 (1911/1912) у Јагодини. – Сваки
други број Наше школе имао је засебан
књижевни додатак „Забавник”. – Формат
од св. 7 (1908) 24 cm; од св. 1 (1909) 22
cm. – Доноси прилоге из педагогије и
унапређења наставе у основним школама.
– Сарадници: Паја Р. Радосављевић,
Петар М. Илић, Павле Чубровић, Живојин
Радосављевић, Љубица Ракиева, Марко
Крстић, Драгољуб Бранковић, Вујица
Петковић, Душан Р. Михаиловић, Драг.
Атанацковић.... – Цена 5 дин. за Србију, 7
дин. за друге земље.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 32713740
У фонду МПМ:
Год. 2 (1908/1909) св. ,2,
Год. 3 (1909/1910) св. 10
Год. 4 (1910/1911) св. ,4,8,
У фонду МБЈ:
Год. 4 (1910/1911) св. ,8,
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НАША школа : часопис за
педагошка питања / главни и
одговорни уредник Хасан Ђикић.
– Год. 1, бр. 1 (1950)–год. 42, бр. 5/6
(1991) ; год. 43, бр. 1 (1996)–
. –
Сарајево : Педагошко друштво Босне
и Херцеговине, 1950–1991 ; 1996–. –
24 cm
Доступно и на: http://www.nasaskola.ba/.
– Месечно (у току школске године). –
Наизменично ћир. и лат. – Поднаслов од
бр. 1/2 (1982) часопис за теорију и праксу
основног васпитања и образовања; од
1996. часопис за теорију и праксу одгоја и
образовања. – Главни одговорни уредници:
од бр. 1/2 (1966) Никола Филиповић; од
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бр. 1/2 (1970) Родољуб Игњатовић; од
бр. 1/2 (1973) Мухамед Мурадбеговић;
од бр. 1/2 (1976) Петар Мандић; од бр.
1/2 (1981) Борислав Пејановић; од бр. 1/2
(1986) Пашко Јерковић; од бр. 1/2 (1991)
Вељко Банђур. – Издавачи: од 1981. Савез
педагошких друштава БиХ; од 1982. и
Савез самоуправних интересних заједница
основног образовања и васпитања БиХ и
Издавачка радна организација „Веселин
Маслеша”; од 1991. Савез педагошких
друштава БиХ и Републички јавни фонд
за основно образовање и васпитање БиХ;
од 1996. Савез друштава просвјетних
радника БиХ.
ISSN 0547–308X = Наша школа (Сарајево)
УДК 37
COBISS.SR–ID 88343
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1950) бр. ,3/4,7,10
Год. 2 (1951) бр. ,9/10
Год. 3 (1952) бр. 1/2–5/6+9/10
Год. 4 (1953) бр. 1/2,5/6,
Год. 6 (1955) бр. ,3/4,
Год. 8 (1957) бр. 1/2–9/10
Год. 10 (1959) бр. 1/2–9/10
Год. 12 (1961) бр. 1/2–9/10
У фонду МПМ:
Год. 7 (1956) бр. ,9/10
Год. 14 (1963) бр. 1/2–5/6,9/10
Год. 17 (1966) бр. ,3/4–9/10
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НАШЕ планине. – Београд :
Српско планинско друштво, [1939–
1940]. – 24 cm. – (Библиотека Српског
планинског и туристичког друштва)
Летно. – Ов. насл. – Додатни насл.: Летњи
Алманах за 1939 годину; Зимски алманах
за 1939/1940 годину; летњи алманах за
1940 годину.
УДК 796.52(497.11)(059)
COBISS.SR–ID 1096282974
У фонду ДПМ:
(1939/1940) бр. 4
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NAŠE teme : časopis mladih o
drustvenim zbivanjima / odgovorni
urednik Ivo Bojanić. – God. 1, br. 1
(1957)–god. 34, br. 6 (1990). – Zagreb
: Centralni komitet Narodne omladine
Hrvatske, 1957–1990. – 22 cm
Mesečno. – Promene podnaslova: od
1960. Časopis za društvena i omladinska
pitanja, od 1964. nema podnaslova, od
br. 9/1968 Časopis za društvena pitanja.
Urednici: od br. 10/1963 Stipe Šuvar, od
br. 1/1973 Ivan Salečić, od br. 9/10/1980
Ivan Iveković, od br. 1/2/1982 Veselin
Golubović, od br. 1/3/1985 Dag Strpić, od
br. 1/2/1990 Dragutin Lalović. – Izdavači:
od 1964. Centralni komitet Saveza omladine
Jugoslavije, od br. 3/1964 Centralni komitet
Saveza omladine Hrvatske, od br. 9/1968
Republička konferencija Saveza omladine
Hrvatske, od br. 6/1970 Republička
konferencija Socijalističkog saveza radnog
naroda Hrvatske, od 1976. Centar za idejni
i teorijski rad CK SKH, od 1979. Centar
CK SKH – SDP za idejno–teorijski rad
„Vladimir Bakarić”. – U br. 1/3/1987 nalazi
se bibliografija za god. 1957–1986. – Opis
rađen prema: God. 4, br. 1 (1960).
ISSN 0547–3144 = Naše teme
UDK 3
COBISS.SR–ID 2869506
U fondu MBJ:
God. 8 (1964) br. ,8,=,68,
God. 23 (1979) br. ,12=,246
God. 25 (1981) br. ,5,
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НОВА
Војводина
:
орган
Омладинске матице / власник и
одговорни уредник Миленко С.
Милић ; уређује Одбор. – Год. 1, бр.
1 (март 1922)–год. 2, бр. 9/10 (1923).
– Вел. [Велики] Бечкерек ; Нови Сад
: [Омладинска матица], 1922–1922/23

(Велики Бечкерек : Штампарија
Просвета). – 24 cm; 20 cm
Mесечно. – Већ од бр. 2 (1922) часопис
излази у Новом Саду, одговорни уредник
Васа Стајић. – Промене штампарија:
од бр. 3 (1922) Напредак, Панчево; од
бр. 4 (1922) Натошевић, Н. Сад; од бр. 6
(1922/23) Штампарија Супек Јовановић и
Богданов, Нови Сад. – Већ од другог броја
часопис се преселио у Н. Сад у Матицу
српску и једини је који окупља књижевну
омладину Војводине. Овим часописом
и књигама које издаје Омладинска
матица заснива се библиотека етничкорелигиозних проблема која треба да
потстакне младе образоване људе у целој
Југославији. Од тада Омладинска матица
наизменично издаје једног месеца књигу,
а другог часопис. Сарадници: Вељко
Петровић, Душан Васиљев, Милутин
Јакшић, Радивој Симоновић и др.
УДК 329.78(497.113)(05)
COBISS.SR–ID 32180236
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1922/1923) бр. ,8+9/10
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NOVA misao : mesečni časopis
/ glavni i odgovorni urednik Mihailo
Lalić. – God. 1, br. 1 (1953)–god. 2, br. 1
(1954). – Beograd : Borba, 1953–1954.
– 23 cm
Mesečno. – Od br. 1/1954. glavni urednici
Veljko Vlahović i Skender Kulenović.
ISSN 0469–015X = Nova misao (Beograd.
1953)
UDK 32+82
COBISS.SR–ID 49899527
U fondu MPM:
God. 1 (1953) br. ,3,
U fondu MBJ:
God. 1 (1953) br. ,7,
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НОВА школа : независни учитељски
лист / уређује, издаје и одговара Мита
Нешковић. – Год. 1, бр. 1 (10. окт. 1875)–
год. 5, бр. 9 (15. мај 1879). – Земун ;
Панчево ; Нови Сад : Мита Нешковић,
1875–1879 (Земун : Штампарија Јована
Павловића). – 23 cm
Три пута месечно (10, 20. и последњег
дана у месецу (сваког десетог дана)). –
Од бр. 21 (1876) заступник уредника А.
Кузмановић (пошто је Мита Нешковић био
у затвору); од бр. 1 (1877) издаје и уређује
Мита Нешковић. – Часопис је излазио у
више места: у Земуну од бр. 1 (1875)–
бр. 10 (1877), затим у Панчеву од бр. 1
(1878)–бр. 10 и у Новом Саду од бр. 1–бр.
9 (1879). – Од бр. 1 (1876) Штампарија
Милоша Грабовачког, Земун; од бр. 1
(1878) Штампарија Браће Јовановић,
Панчево; од бр. 1 (1879) Штампарија А.
Пајевића, Нови Сад. – Додатак: Предавач
у основној школи. – Св. 2 (1879), стр. 1–32.
И као посебан отисак; Против батинања
у народној школи / написао Едуард Сак.
превео Мита Нешковић. – Св. 3 (1879),
стр. 1–32. И као посебан отисак. – Види:
Српска штампа : 1768–1995 / Милица
Кисић, Бранка Булатовић. – Београд,
1996, 82. – Излази од бр. 1 (1877) сваког
15. и последњег дана у месецу. – Цена 4
ф.; за Србију 12 дин.
УДК 37
COBISS.SR–ID 151982087
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1875) бр. 1–2,
Год. 3 (1877) бр. 1–2,
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НОВИ тежак : часопис за
пољоприврду и шумарство / одговорни
уредник Драгољуб Ж. Ивановић. –
Год. 1, бр. 1 (1946)–год. 3, бр. 23/24
(1948). – Београд : Министарство
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пољопривреде Србије : Министарство
шумарства Србије, 1946–1948. – 24 cm
Месечно; од 1947. двомесечно. – Од 1948.
уредник Милорад Гојковић.
УДК 63+634.0
COBISS.SR–ID 66205196
У фонду МПМ:
Год. 1 (1946) бр. 1,
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НОВО коло : књижевни лист :
гласник свесрпске школске омладине
/ власник и одговорни уредник
Јефта Петровић ; уредник Стеван
Шумкарац. – Год. 1, бр. 1/2 (септембар/
октобар 1911)–бр. 9/10 (мај/јун 1912).
– Београд : [б. и.], 1911/12 (Београд :
Штампарија „Св. Сава”). – 24 cm
Месечно. – Од бр. 5/1911/12 излази сваког
15. у месецу. – Од бр. 6/1911/12 Модерна
штампарија „Пијемонт”. – У задњем
броју уредник обавештава да ће следећи
број изаћи септембра 1912. ако на време
стигне претплата. – Према: Српска
штампа између два рата / Вук Драговић.
– Београд, 1956, 118: Под истим насловом
излази и између два рата.
УДК 82
COBISS.SR–ID 22724876
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1911/1912) бр. ,3,6,
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ОГЛЕДИ : билтен Завода за
унапређивање школства СР Црне
Горе / одговорни уредник Димитрије
Марковић. – Год. 3, бр. 2 (1963)–год.
4, бр. 3/4 (1964). – Титоград : Завод за
унапређивање школства СР ЦГ, 1963–
1964. – 24 cm
Тромесечно. – Је наставак: Билтен Завода
за унапређивање школства Народне
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Републике Црне Горе. – Наставља се
као: Билтен Републичког завода за
унапређивање школства.
ISSN 0473–9124 = Огледи (Титоград.
1963)
УДК 061:37(497.16)
COBISS.SR–ID 63445255
У фонду МБЈ:
Год. 3 (1963) бр. ,3/4
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ORGANIZACIJA : časopis za
popularizaciju naučne organizacije
/ odgovorni urednik F. Podbrežnik.
– God. 1, br. 1–4 (1932) . – Beograd–
Zagreb–Ljubljana : F. Podbrežnik,
1932 (Beograd–Zagreb–Ljubljana :
Štamparija Ž. Madžarević). – 24 cm
Izlazi mesečno. – Tekst ćir. i lat.
UDK 65(05)
COBISS.SR–ID 32359436
U fondu MBJ:
(1932) br. ,3,
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PÄDAGOGIK. – Berlin : Verl. Volk
u. Wissen.
P. Pädagogik . – Ima suplement ili
prilog: Pädagogik. Beiheft für Leiter im
Volksbildungswesen (Berlin) = ISSN 0233–
0873. – Ima suplement ili prilog: Pädagogik.
Beiheft (Berlin) = ISSN 0479–1363. –
Nastavlja se kao: Pädagogik und Schulalltag
= ISSN 0943–2299
ISSN 0030–9249 = Pädagogik (Berlin)
UDK 37.01
COBISS.SR–ID 515915169
U fondu BMJ:
God. 19 (1964) br. ,8
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ПАИДЕИА : часопис студената
педагогије Филозофског факултета у
Београду / одговорни уредник Љиљана
Ристић. – Год. 1, бр. 1 (1981)–год. 2,
бр. 2 (1982). – Београд : Филозофски
факултет, 1981–1982 (Пожаревац :
Препород)

ОТАЏБИНА
:
књижевност,
наука, друштвени живот / власник и
уредник Владан Ђорђевић. – Год. 1,
књ. 1, св. 1 (1875)–год. 10, књ. 32, св.
129 (1891/1892). – Београд : Владан
Ђорђевић, 1875–1891/92. – 23 cm

Наслов лат., текст ћир.
ISSN 0352–0366 = Paideia (Београд)
УДК 37
COBISS.SR–ID 16168706
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1981) бр. 1
Год. 2 (1982) бр. 2

Доступно и на: http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/
zbirka/novina/otadzbina-1875-1892.
–
Месечно. – За 1892. годину недоследна
ознака годишта.
ISSN 1450–6580
УДК 82
УДК 001
УДК 392/394
COBISS.SR–ID 161162503
У фонду МБЈ:
Год. 2 књ. 5 (1880) св. ,17,
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ПАНЧЕВАЦ : недељни лист за
просветне и материјалне интересе /
[одговорни уредник и издаватељ Јован
Павловић]. – Фототипско изд. – Год. 1,
бр. 1 (13. априла 1869)–год. 8, бр. 9 (29.
јануара 1876). – Панчево : Панчевац ;
Београд : Народна библиотека Србије,
1981 (Београд : Народна библиотека
Србије). – 45 cm
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Недељно.
–
Фототипско
издање.
Штампано и повезано у Народној
библиотеци Србије у формату 45 cm.
Издавачи: Народна библиотека Србије,
Новинско–издавачка и радио–дифузна
радна организација „Панчевац”, Панчево
1981. Заједнички повезана годишта:
1869–1871; 1872–1873.
УДК 32+659(05)
COBISS.SR–ID 28411916
У фонду ЖЛЋ:
Год. 1 (1869) бр. 1–38
Год. 2 (1870) бр. 1–97
Год. 3 (1871) бр. 1–104
Год. 4 (1872) бр. 1–103
Год. 5 (1873) бр. 1–56

педагогов Сербии и Черногории; od br.
2 (2005) Časopis Foruma pedagoga Srbije
i Crne Gore = Periodical of Pedagogues
forum of Serbia and Montenegro =
Издается Форумом педагогов Сербии и
Черногории; od br. 3 (2011) Časopis Foruma
pedagoga = Periodical of Pedagogues
forum = Издается Форумом педагогов. –
Odgovorni urednici: od br. 4 (1968) Nikola
Potkonjak; od br. 3 (1978) Vladeta Tešić; od
br. 2/3 (1983) Mladen Vilotijević; od br. 2
(1998) Veljko Bunđar; od br. 1 (2004) glavni
urednik Radenko Krulj, odgovorni urednik
Boško Vlahović. – Izdavač: od br. 3/4
(2003) Forum pedagoga Srbije i Crne Gore,
Beograd; od br. 3 (2011) Forum pedagoga,
Beograd. – Štamparije: od br. 1 (1969)
Savremena administracija, pogon „Branko
114
PEDAGOGIJA : časopis Saveza Đonović”; od br. 1 (1981) ŠIRO Srbija,
pedagoških društava Jugoslavije. – God. Beograd; od br. 2 (1981) Kosmos, Beograd;
1 (18), br. 1 (1963)–
. – Beograd : od br. 1/4 (1995) Stručna knjiga, Beograd;
Savez pedagoških društava Jugoslavije, od br. 1 (2001) „Dragan Srnić”, Šabac; od
br. 1 (2006) Želnid, Beograd; od br. 1 (2008)
1963–. – 24 cm
Verzal, Železnik, od br. 2 (2012) Rotografika,
Subotica; od br. 1 (2015) Cicero, Beograd. –
Tromesečno. – Uporedni naslov na engl.
Tekst: od br. 2 (2014) na srp. i engl. jeziku; od
jeziku od br. 1/2 (1997) Pedagogy; od br.
br. 1 (2016) na srp. (lat.) jeziku. – Od 1963.
1 (2005) i na rus. jeziku Педагогика. –
do 1990. godine ima dvojnu oznaku godišta.
Uporedni podnaslov na srp. i engl. jeziku:
Od 1999. nedosledna oznaka godišta. – Je
od br. 1/2 (1997) Časopis Saveza pedagoških
nastavak: Savremena škola
društava Jugoslavije = The Journal of the
ISSN 0031–3807 = Pedagogija
Pedagogical Societies of Yugoslavia; od br. 3
UDK 37
(1997) Časopis Saveza pedagoških društava
COBISS.SR–ID 2966786
Jugoslavije = The Journal of the union of the
U fondu MPM:
Pedagogical Societies of Yugoslavia; od br.
God. 1(18) (1963) br. 1–4
3/4 (2003) Časopis Foruma pedagoga Srbije
God. 2(19) (1964) br. 1,3–4
i Crne Gore = Pedagogues forum of Serbia
God. 3(20) (1965) br. 1/2+3
and Montenegro periodical; od br. 1 (2004)
God. 4(21) (1966) br. ,2+3/4
Časopis Foruma pedagoga Srbije i Crne Gore
God. 5(22) (1967) br. 1+2/3+4
= Periodical of Pedagogues forum of Serbia
U fondu MBJ:
and Montenegro; od br. 3 (2004) Časopis
God. 13(30) (1975) br. 1/2,
Foruma pedagoga Srbije i Crne Gore =
God. 15(32) (1977) br. ,2,
Journal of Pedagogues forum of Serbia and
God. 16(33) (1979) br. ,3–4
Montenegro; od br. 1 (2005) i na rus. jeziku:
God. 16(35) (1980) br. 1,
Časopis Foruma pedagoga Srbije i Crne
God. 17(36) (1981) br. 1–2+3/4
Gore = Periodical of Pedagogues forum of
God. 17(37) (1982) br. 1+2/3,
Serbia and Montenegro = Журнал Форума
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PEDAGOŠKA stvarnost : časopis
za školska i kulturno–prosvetna pitanja
/ odgovorni urednik Radovan Čurić. –
God. 1, br. 1 (1955)–
. – Novi Sad
: Pokrajinski odbor Pedagoškog društva
: Udruženja prosvetnih radnika APV,
1955–. – 24 cm

Mesečno. – Urednik od br. 7 (1965) Slavko
Krkljuš; od br. 1 (1973) odgovorni urednik
Vladimir Radošin; od br. 3 (1978) glavni
i odgovorni urednik Slavko Krkljuš.
Odgovorni urednici: od 1980. Radmilo
Dostanić; od br. 1 (1982) Rade Rodić; od br.
5/6 (1989) Čedo Govedarica; glavni urednik
od br. 1/2 (1997) Čedo Govedarica; od br.
1/2 (2003) glavni urednik Radovan Grandić,
odgovorni urednik Čedo Govedarica; od
br. 1 (2012) glavni i odgovorni urednik
Radovan Grandić; od br. 3 (2015) glavni
i odgovorni urednik Edita Sakali; od br. 4
(2016) glavni i odgovorni urednik Bojana
Perić Prkosovački. – Izdavači: od br. 1/1956.
Pokrajinski odbor Pedagoškog društva APV
Novi Sad; od br. 1/1970. Pedagoško društvo
SAP Vojvodine N. Sad; od br. 4/1978. Savez
Pedagoških društava SAP Vojvodine; od
2011. god. Pedagoško društvo Vojvodine. –
Štamparije: od br. 2 (1957) Zmaj, Novi Sad;
od br. 2 (1959) Budućnost, Novi Sad; od
br. 1 (1981) Prosveta, Novi Sad; od br. 7/8
(1995) Krimel, Budisava. – Izlazi: od br. 2
(1955) osam puta godišnje; od br. 1 (1956)
deset puta godišnje; od 2000. mesečno; od
br. 1 (2013) četiri puta godišnje. – Od br. 1/2
(2000) ćir.
ISSN 0553–4569 = Pedagoška stvarnost
UDK 37
COBISS.SR–ID 3883522
U fondu MBJ:
God. 1 (1955) br. 1,3,7–8
God. 2 (1956) br. ,2–3,6,9,
God. 3 (1957) br. ,9,
God. 6 (1960) br. 1,
God. 7 (1961) br. 1,
God. 8 (1962) br. ,2,4–5,

God. 9 (1963) br. 1,
God. 10 (1964) br. ,6–7,
U fondu MPM:
God. 4 (1958) br. 1,3,6–7,
God. 5 (1959) br. ,2,
God. 8 (1962) br. ,4,
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PEDAGOŠKI rad : časopis za
pedagoška i kulturno-prosvjetna pitanja
/ urednik Ivo Tošić. – God. 1, br. 1
(1946)–god. 46, br. 1 (1991). – Zagreb
: Pedagoško-književni zbor, 1946–1991
([s. l.] : Preporod). – 24 cm
Mesečno (za vreme školske godine). –
Podnaslov od 1977. Časopis za pedagoška
i prosvjetna pitanja. – Glavni i odgovorni
urednici: od br. 4/5 (1949) Dragutin
Franković; od br. 1/2 (1960) Vladimir
Poljak; od br. 7/8 (1974) odgovorni urednik
Valentin Puževski; od br. 1/2 (1977) glavni
urednik Marijan Kohetić; od br. 1/2 (1978)
odgovorni urednik Valentin Puževski; od
br. 5/6 (1978) Milivoj Gabelica; od br. 7/8
(1982) Josip Pivac; od br. 7/8 (1984) Krešimir
Bezić; od br. 1 (1987) Nikša Nikola Šoljan;
od br. 2 (1988) Vladimir Jurić. – Izdavač:
od br. 1/2 (1974) Pedagoško-književni
zbor, Pedagoško društvo SR Hrvatske; od
br. 5/6 (1978) Pedagoško-književni zbor,
Savez pedagoških društava SR Hrvatske.
– Štamparije: od br.l 4 (1946) Zadružna
štamparija; od br. 4/5 (1949) Prosvjeta; od br.
9/10 (1957) Borba; od br. 7/8 (1962) Zagreb;
od br. 1/2 (1963) Informator; od br. 3/4
(1964) Zadružna štampa; od br. 1/2 (1969)
Informator; od br. 1/2 (1971) Prosvjeta;
od br. 1/2 (1973) Zagreb; od br. 1/2 (1980)
Informator. – Od 1987. izlazi četiri puta
godišnje. – Je nastavak: Napredak (Zagreb.
1859) = ISSN 1330–125X. – Nastavlja se
kao: Napredak (Zagreb. 1991) = ISSN 1330–
0059
ISSN 0031–384X = Pedagoški rad
UDK 371
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COBISS.SR–ID 3867650
U fondu MBJ:
God. 1 (1946) br. 1,3,
God. 2 (1947) br. 1/2,
God. 3 (1948) br. 1/2,8/9+10
God. 4 [5](1950) br. ,7/81,
God. 6 (1951) br. ,4/5,
God. 7 (1952) br. 1/2–5/6,
God. 8 (1953) br. ,7/8,
God. 9 (1954) br. 1–3_4/5_6–8_9/10
God. 10 (1955) br. 1/2,6/7,9/10
God. 11 (1956) br. ,3/4,7,9/10
God. 13 (1958) br. 3/4–7/8,
God. 14 (1959) br. 1/2–3/4,9/10
God. 15 (1960) br. ,5/6,9/10
God. 16 (1961) br. ,3/4,
God. 17 (1962) br. ,7/8,
God. 18 (1963) br. ,3/4,
God. 19 (1964) br. 1/2,
U fondu MPM:
God. 3 (1948) br. ,6,
God. 4 (1949) br. ,4/5,
God. 5 (1950) br. 1/2–9/10
God. 9 (1954) br. 6,9/10
God. 10 (1955) br. 1/2+3+4/5–6/7+8+9/10
God. 11 (1956) br. 1/2–5/6+7–8+9/10
God. 12 (1957) br. 1/2–9/10
God. 13 (1958) br. 1/2–5/6,9/10
God. 16 (1961) br. ,5/6,
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PITANJA : nova revija : časopis
mladih / glavni urednici Branko Bošnjak
i Stanko Posavec. – God. 1, br. 1 (1969)–
god. 19, br. 2/3 (1989). – Zagreb :
Izdavački centar konferencije SOH,
1969–1989 (Čakovec : „Zrinski”). – 27
cm
Mesečno. – Podnaslov: od br. 12 (1970)
Znanost – tekstualna istraživanja; od br.
44/45 (1973) Društvo (kultura) – tekstualna
istraživanja; od br. 1/2 (1975) Mjesečnik –
društvo, znanost, kultura; od br. 1 (1985)
1 Свеска број 7/8 има погрешну нумерацију
годишта.
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Časopis za teorijska i društvena pitanja; od
br. 1/2 (1988) Časopis RK SOH za idejnoteorijsku i društvenu djelatnost. – Glavni
i odgovorni urednici: od br. 2/3 (1969)
Branko Bošnjak i Stanko Posavec; od br.
44/45 (1973) Branko Bošnjak; od br. 52/54
(1973) urednici Zdravko Basarić i Marijan
Ričković; od br. 1/2 (1975) Dragutin
Lalović; od br. 1/2 (1977) Neven Mates;
od br. 1/2 (1979) Petar Kvesić; od br. 2
(1980) odgovorni urednik Mirjana Pešić;
od br. 1 (1981) Dubravko Pajalić; od br.
1/2 (1984) Zlatan Gavrilović; od br. 1/2
(1988) v. d. Snežana Rajaković Vignjević;
od br. 3/4 (1988) v. d. Zoran Milović. –
Izdavači: od br. 8 (1970) Centar za društvene
djelatnosti omladine RK SOH, Zagreb;
od br. 44/45 (1973) Centar za društvene
djelatnosti omladine, Zagreb; od br. 52/54
(1973) Republička konferencija Saveza
socijalističke omladine Hrvatske, Zagreb; od
br. 1/2 (1975) Centar za društvene djelatnosti
omladine, Zagreb; od br. 9/10 (1975) Centar
društvenih djelatnosti Saveza socijalističke
omladine Hrvatske, Zagreb; od br. 1/2
(1988) RZ RK SSOH, Zagreb. – Štamparije:
od br. 4 (1969) Medicinska knjiga, Zagreb;
od br. 5 (1969) „Zrinski”, Čakovec; od br.
9 (1970) Željeznička tiskara, Zagreb; od br.
10/11 (1970) „Riječka tiskara”, Zagreb; od
br. 15 (1970) „Štampa Šibenik”, Šibenik;
od br. 20 (1971) „Zrinski”, Čakovec; od br.
21/22 (1971) „Štampa Šibenik”, Šibenik; od
br. 23 (1971) „Zrinski”, Čakovec; od br. 24
(1971) Koprivnička tiskara, Koprivnica; od
br. 25 (1971) Medicinska naklada, Zagreb;
od br. 26/27 (1971) Koprivnička tiskara,
Koprivnica; od br. 28 (1971) Tipograf,
Rijeka; od br. 44/45 (1973) Slobodna
Dalmacija, Split; od br. 46 (1973) Tipograf,
Rijeka; od br. 47 (1973) Slobodna Dalmacija,
Split; od br. 1/2 (1975) Varteks, Varaždin; od
br. 1 (1985) Tiskara, Zagreb. – Izlazi od br. 1
(1983) dvomesečno.
ISSN 0351–1936 = Pitanja (Zagreb)
UDK 3
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COBISS.SR–ID 4393474
U fondu MBJ:
God. 12 (1980) br. ,4/5,
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ПОБРАТИМСТВО
:
гласник
великошколске омладине / уредник
Мијалко В. Ћирић. – Год. 1, бр.
1–5/6 (јан.–јун 1892). – Београд
: „Побратмство” Удружење ђака
Велике школе, 1892 (Београд : Парна
штампарија
Народне
радикалне
странке). – 26 cm

120

ПОДРИНСКА
учитељска
библиотека : орган учитеља–ца
подринске области / власник за
Обласни подрински учитељски збор
Свет. Д. Пантелић ; уредник Миливоје
Ђ. Исаковић. – Год. 1, бр. 1/2 (сеп./окт.
1926/27 )–год. 5, бр. 3/4 (март/апр.
1930/1931). – Шабац : [б. и.], 1926/27–
1930/31 ([б. м.] : Штампарија Милана
Н. Илића). – 24 cm

Месечно. – Уредник од бр. 4 (1892) Милан
Ј. Андоновић. – Цена годишње 10 динара.
– Сарадници: Драгомир Брзак, Тихомир
Р. Ђорђевић, Војислав Илић, Драгутин
Ј. Илић, Владимир М. Јовановић, Јован
Јовановић Змај, Милорад Ј. Митровић,
Бранислав Нушић, Риста Ј. Одавић.
УДК 329.78
COBISS.SR–ID 34321676
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1892) бр. 1,

Двомесечно (осим јула и августа).
– Поднаслов од бр. 1/2 (1929/30)
Педагошко–књижевна и сталешка смотра.
– Власник од бр. 1/2 (1931) Шабачко
среско учитељско друштво. – Уредник од
бр. 7/8 (1926/27) Милош П. Павловић.
УДК 37
COBISS.SR–ID 23730444
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1927/1928) бр. 1/2–3/4,9/10
Год. 3 (1928/1929) бр. 1/2–5/6,9/10
Год. 4 (1929/1930) бр. ,7/8–9/10
Год. 5 (1930/1931) бр. 1/2–3/4,
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POGLEDI : časopis za teoriju
društvenih i prirodnih nauka / odgovorni
urednik Supek Rudi. – God. 1, br. 1
(1952/53)–1955. – Zagreb : Društvo
nastavnika sveučilišta visokih škola i
saradnika naučnih ustanova u Zagrebu,
1952/53–1955. – 24 cm
Mesečno. – Glavni i odgovorni urednik od
1955. Predrag Vranicki.
УДК 3
COBISS.SR–ID 49155084
U fondu MPM:
God. 1 (1952/1953) br. 1–8+9/10+11–12
(1954) br. 1–3
(1955)

POPOTNIK : list za šolo in dom
/ vrednik Jakob Lopan. – Letn. 1, št. 1
(jan. 1880)–letn. 66, št. 8/10 (1949).
– Celje ; Marobor ; Ljubljana : Miha
Žolgar, 1880–1949 (Celje : Tiskar Jan
Rakuš). – 24 cm
Dva puta mesečno. – Podnaslov: od br. 1
(1891) Glasilo Zveze slovenskih učiteljskih
društev; od br. 1 (1900) Pedagoški in
znanstveni list; od br. 1/2 (1929/30)
Pedagoški list; od br. 2 (1934/35) Časopis
za sodobno pedagogiko; od br. 1 (1945/46)
List za vzgojo prosveto in kulturo. – Glavni
i odgovorni urednici: od 1883. Miha Nerat;
od br. 7 (1901) Rudolf Libevsky; od br. 6
(1916) Anton Sterlekar; od br. 1 (1927/28)
A. Skulj; od br. 6 (1928/29) Rudolf Mencin;
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od br. 3/4 (1929/30) Josip Kobal; od br. 10
(1933/34) Ivan Dimnik; od br. 5/6 (1936/37)
Metod Kumelj; od br. 1/2 (1939/40) Ernest
Vranc; od 6/7 (1947) France Ostanek. –
Mesto izdavanja: od 1883 Maribor; od 1901.
Ljubljana. – Izdavač: od br. 7 (1901) Zveza
austr. jugoslovanskih učiteljskih društev;
od br. 1 (1919) Zveza jugoslovanskega
učiteljstva, Ljubljana; od br. 12 (1921)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva –
povjereništvo, Ljubljana; od br. 1 (1945/46)
Zveza prosvetnih delavcev in nameščencev;
od br. 1 (1948) Sindikat prosvetnih delavcev
Jugoslavije. – Izlazi: od 1900. mesečno; od
1915 dvomesečno; od 1919. mesečno.
UDK 37(497.12)
COBISS.SR–ID 52652812
U fondu MBJ:
Let. 62 (1940/1941) št. ,3/4,

Штампарије: од бр. 7/8 (1937) Графички
завод „Ротација”, Земун; од бр. 1/2 (1939)
Штампарија и литографија „Раденковић”,
Београд; од бр. 9/10 (1940) Штампарија
„Југославија”, Земун; од бр. 1/4 (1945)
Штампарија „Млада Србија”, Београд.
УДК 34+316
COBISS.SR–ID 25807884
У фонду МБЈ:
Год. 3 (1937) бр. ,11/12

122

Сваког другог петка.
УДК 64
COBISS.SR–ID 52827404
У фонду МБЈ:
Год. 8 (1963) ,188,
Год. 9 (1964) ,193,200,225,227

ПРАВНА мисао : часопис нове
генерације / власници и одговорни
уредници Никола Вучо и Урош
Станковић. – Год. 1, бр. 1 (1. април
1935)–год. 7, бр. 1/2 (јануар/фебруар
1941); год. 11, бр. 1/4 (јануар/април
1945). – Београд : [б. и.], 1935–
1941;1945 (Земун : Штампарија
Миленка Пешића). – 23 cm
Месечно. – Текст ћир. и лат. – Од бр. 5/6
(1937) Часопис за право и социологију.
– Власници: од бр. 1 (1936) Владан
Батавељић; од бр. 9/10 (1937) Никола
Вучо, Драгољуб Кечкић, Урош Станковић,
Драгослав Тодоровић. – Уредници:
од бр. 1 (1936) Владан Батавељић,
Никола Вучо, Драгољуб Кечкић, Урош
Станковић, Драгослав Тодоровић; од бр.
9/10 (1937) Драгољуб Кечкић; од 1945.
уређивачки одбор: Обрен Благојевић,
Никола Вучо, Љубомир Дуканац, Јован
Ђорђевић, Драгољуб Кечкић, Бранислав
Недељковић, Драгослав Тодоровић. – Од
1945. године излази свака два месеца. –

114

123

ПРАКТИЧНА жена / главни и
одговорни уредник Радмила Протић.
– Изд. ћирилицом. – Год. 8, бр. 175
(1963)–год. 10, бр. 261 (1965). –
Београд : Дуга, 1963–1965 (Београд :
Штампарија Глас). – 30 cm
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PRAXIS : filozofski časopis / glavni
i odgovorni urednici Danilo Pejović i
Gajo Petrović. – God. 1, br. 1 (1964)–
god. 11, br. 5 (1974). – Zagreb : Hrvatsko
filozofsko društvo, 1964–1974. – 24 cm
Dvomesečno. – Podnaslov na kor.: Filozofski
dvomjesečnik. – Od 1967. glavni i odgovorni
urednici Gajo Petrović i Rudi Supek. – Broj
5/6/1968 nije izašao. Godine 1974. je bio
zabranjen. – Postoje izdanja na nem. (1965–
1972), engl. (1965–br.1/2/1974) i franc. jez.
(1965–1966).
ISSN 0032–7026 = Praxis (Jugoslavensko
izd.)
UDK 1
COBISS.SR–ID 16538882
U fondu MBJ:
God. 11 (1974) br. 1/2,
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ПРЕГЛЕД / одговорни уредник
Скендер Куленовић. – Год. 1, књ. 1, бр. 1
(1946)–год. 81, бр. 6/7 (1991). – Сарајево
: Свјетлост, 1946–1991 (Сарајево :
Државна штампарија). – 24 cm
Месечно. – Наслов наизменично ћир.
и лат. – Поднаслов: од бр. 1/2 (1948)
Мјесечник за политичка, економска и
културна питања; од бр. 1 (1953) Часопис
за друштвена питања. – Уредници:
од 1946. Тодор Крушевац, Скендер
Куленовић и Ника Милићевић; од бр. 1/2
(1948) одговорни уредник Драго Крндија;
од бр. 1 (1953) уредник Хасан Бркић,
одговорни уредник Младен Чалдаревић;
од бр. 10 (1953) уредник Блажо Ђуричић,
одговорни уредник Младен Чалдаревић.
Главни и одговорни уредници: од бр.
1/2 (1964) Енвер Реџић; од бр. 1/2 (1968)
Бесим Ибрахимпашић; од бр. 1 (1972)
Ариф Тановић; од бр. 3 (1975) Фрањо
Кожул; од бр. 5 (1975) Никола Бабић; од
бр. 1 (1979) Фуад Мухић; од бр. 4 (1983)
Фрањо Кожул; од бр. 1 (1986) Радован
Милановић; од бр. 6/7 (1989) Џемал
Соколовић. – Издавач: од бр. 1 (1954)
Ослобођење, Сарајево; од бр. 1/2 (1965)
Универзитет у Сарајеву. – Штампарије:
од бр. 1 (1953) „Веселин Маслеша”,
Сарајево; 7/8 (1955) Култура, Београд;
од бр. 3/4 (1956) Ослобођење; од бр. 1/2
(1968) Штампа, Сарајево; од бр. 1 (1970)
Свјетлост, Сарајево. – Прекид у излажењу
од 1950–1952. год.
ISSN 0032–7271 = Pregled (Sarajevo)
УДК 3
COBISS.SR–ID 3179522
У фонду МБЈ:
Год. 2 књ. 2 (1947) бр. ,11/12
Год. 6 књ. 1–2 (1954) бр. 1,11/12
Год. 7 књ. 1 (1955) бр. ,2,
Год. 10 књ. 2 (1958) бр. ,10,
У фонду МПМ:
Год. 9 књ. 2 (1957) бр. ,9,
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ПРЕДАВАЧ : лист за основну
наставу и школски живот / власник
и издавач Удружење југословенског
учитељства – Секција Београд ;
уредник Ал. [Александар] Ђ. Лукић.
– Год. 1, бр. 1 (1. новембар 1928)–год.
3, бр. 9/10 (мај/јун 1931). – Београд :
Удружење југословенског учитељства
– Секција Београд, 1928/29–1930/31
(Београд : Штампарија Привредни
преглед). – 24 cm
Излази месечно. – Од бр. 1 (1930/31)
Штампарија „Привредник”.
УДК 377(497.1)
COBISS.SR–ID 27026188
У фонду МПМ:
Год. 2 (1929/1930) бр. ,3–5,8,
Год. 3 (1930/1931) бр. 1–3,6,9/10
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ПРИЛОЗИ за књижевност, језик,
историју и фолклор / уредник Павле
Поповић. – Год. 1 (1921)– . – Београд :
[б. и.] (Београд : Државна штампарија
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
1921–). – 24 cm
Полугодишње
(у
двобројима).
–
Пауза у излажењу од 1940. до 1953.
год. – Уредници: Тихомир Ђорђевић,
Драгутин
Атанасијевић,
Владимир
Ћоровић и Веселин Чајкановић (од књ.
3/1923); Тихомир Ђорђевић, Драгутин
Атанасијевић,
Владимир
Ћоровић,
Веселин Чајкановић, Павле Стефановић
и Урош Џонић (од књ. 5/1925); Тихомир
Ђорђевић,
Драгутин
Атанасијевић,
Владимир Ћоровић, Веселин Чајкановић,
Павле Стефановић, Урош Џонић, Фехим
Барјактаревић и Драгољуб Павловић
(од књ. 14/1934); Никола Банашевић,
Драгољуб Павловић, Видо Латковић
(од књ. 20/1954); Драгољуб Павловић,
Димитрије Вученов и Мирослав Пантић,
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одговорни уредник Драгољуб Павловић
(од књ.32/1966); Димитрије Вученов,
Мирослав Пантић и Владан Недић (од књ.
33/1967); Димитрије Вученов и Мирослав
Пантић (од књ. 42/1976); Мирослав
Пантић (од бр. 1–4/1980); Злата Бојић (од
бр. 1/2/1999). – Од књ. 20, св. 1–2/1954
приређивач је Катедра за историју
југословенских књижевности; од књ. 20,
св. 3–4/1954 издаје Издавачко предузеће
Рад. – Штампарије: Просвета (од књ. 20,
св. 1–2/1954); Југословенско издавачко–
штампарско предузеће (од књ. 20, св.
3–4/1954); Београдски графички завод (од
књ. 21, св. 1–2/1955); Култура (од књ. 27,
св. 3–4/1961); Привредни преглед (од књ.
28, св. 1–2/1962); Научно дело (од књ. 29,
св. 3–4/1963); ШИРО „Србија” (од књ.
43/1977); Чигоја (од 1993/1994).
ISSN 0350–6673 = Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор
УДК 80
COBISS.SR–ID 602383
У фонду МБЈ:
Књ. 30 (1964) бр. 1/2,
Књ. 31 (1965) св. ,3/4,
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ПРИЛОЗИ за психологију детета
= Revue de la psychologie de l’enfant /
уредник Бранислав Крстић. – Год. 1,
бр. 1–4 (1925/26). – Београд : [б.и.],
1925/26 ([Београд] : Златибор). – 24
cm
Тромесечно. – Уређује: од бр.2/1925
Милорад Ванлић; од бр.3/1925 Бранислав
Крстић.
УДК 159.9–053.2
COBISS.SR–ID 81885964
У фонду МПМ:
Год. 1 (1925/26) бр. 1,
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PROSVETA : glasnik Poverjeništva
U[druženja]
J[ugoslovenskog]
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u[čiteljstva] v Ljubljani o kulturnem in
prosvetnem gibanju učiteljstva : mesečna
priloga „Učiteljskega tovariša” / glavni in
odgovorni urednik Ivan Dimnik. – Let. 1,
št. 1 (17. januar 1924)–let. 7 (1935); let.
8, št. 1 (1938)–let. 9, št. 1/2 (1939/40).
– Ljubljana : Udruženje jugoslovenskih
učitelja,
1924–1935;1938–1940
(Ljubljana : Učiteljska tiskarna). – 24 cm
Mesečno. – Godine 1936. i 1937. časopis
nije izlazio. – Urednici: od br. 2 (1937/38)
Ivan Kocijančić; od br. 3 (1938) Alojzij
Bučan; od br. 1 (1938/39) Vekoslav Mlekuž.
UDK 37(497.1)
COBISS.SR–ID 31613964
U fondu MBJ:
Leto 6 (1934) št. ,5/6
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ПРОСВЕТА : орган пријатеља
српске народне просвете / власник
Ђ. С. Којић ; одговорни уредник Јов.
П. Јовановић ; уређује редакциони
одбор. – Год. 1, бр. 1 (1.новембра
1900)–год. 8, бр.?(1908). – Крагујевац
: Ђ. С. Којић, 1900–1908 (Крагујевац :
Штампарија Рад. Јовановића). – 33 cm
Излази сваких десет дана: 1, 10. и 20.
сваког месеца у току школске године. –
Од бр. 3 (1904) уређује Јов. П. Јовановић
уз сарадњу пријатеља српске народне
просвете. – У 1900/1901. год. редакциони
одбор: Ђ. С. Којић, Милутин М. Николић,
Божо Гав. Божић. – Од бр. 19 (1902/1903)
власник Милутин Николић. – Од бр. 3
(1904/1905): штампарија код „Просвете”
Радивоја Јовановића; од бр. 1 (190/1907):
Народна штампарија. – Од 1901. год.: 42
cm; од 1903. год.: 29 cm. – У бр. 1 (1900):
„... „Просвета” ће доносити, објављивати
и критички пропраћати све, што се за
просвету народну буде радило. Доносиће
и пропраћаће наредбе, расписе, одлуке
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и упутства свих просветних власти:
министарства
просвете,
школских
надзорника, окружних и месних школских
одбора и школских управитеља...” – у
потпису: Уредништво „Просвете”. –
Стални сарадници: Милутин Николић
и Божа Г. Божић. Спискови сарадника
за 1900/1901, 1902/1903, 1904/1905,
1906/1907. изашли су на почетку
годишњих свезака наведених годишта.
– Лист се бави претежно питањима
школства и народног просвећивања у
Србији. Прати активности различитих
учитељских организација широм земље.
Заступљени су бројни књижевни прилози.
У рубрици „Књижевност” доноси кратке
приказе вести о излажењу нових листова
и часописа. – Цена: за Србију на годину
6 дин., за иностранство 12 дин. – Према
каталогу Станке Костић у бр. 25 (1908)
најављен је престанак излажења листа.
УДК 371
COBISS.SR–ID 22866956
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1901/1902) бр. 1–28
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ПРОСВЕТНИ гласник / уређују
Стеван Д. Поповић и Никола Ј.
Петровић. – Год. 1, бр. 1 (16. мај
1880)–год. 36 (1915); год. 37, бр. 1
(јул 1920)–год. 41, бр. 12 (децембар
1924); год. 42, бр. 1/2 (јануар/фебруар
1926)–год. 60. бр. 3 (март 1944). –
Београд : Државна штампарија, 1880–
1915;1920–1944 (Београд : Државна
штампарија). – 24 cm
Dostupno i na: http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/
zbirka/novina/prosvetni-glasnik-1880-1944.
– Излази два пута сваког месеца; од 1891.
године излази месечно. – Од бр. 1/4 (1890)
наслов: Службени гласник; од бр. 1/2
(1891): Просветни гласник. – У књизи за
1888. и 1890. поднаслов: службени лист

Краљ. срп. министарства и црквених
послова; у књ. за 1891, 1893–1898. годину:
службени лист Министарства просвете
и црквених послова Краљевине Србије;
од бр. 1 (1892) кор. поднаслов: службени
лист Министарства просвете и црквених
послова Краљевине Србије; од бр. 1 (1900)
поднаслов; службени лист Министарства
просвете и црквених послова; од бр. 1
(јул 1920): службени лист Министарства
просвете; од бр. 1 (1926): службени орган
Министарства просвете. – Од бр. 6 (1880)
изостављају се подаци о уредништву; у бр.
4 (1881) Стеван Д. Поповић обавештава
читаоце да поново уређује Просветни
Гласник по налогу министра, а до сада
уређивање је било у рукама Милана
Ђ. Милићевића по налогу ондашњег
министра; од бр. 5/6 (1884) одговорни
уредник Живојин П. Симић; од бр. 13/14
(1887) Андра Николић; од бр. 21/24 (1889)
Миленко Марковић; од бр. 1/2 (1891) Пера
П. Ђорђевић; од бр. 4 (1892) заступник
одговорног уредника Стеван Предић; од
бр. 5 (1892) одг. уредник Стеван Предић;
од бр. 9 (1896) Тихомир Р. Ђорђевић; од
бр. 11 (1896) Јован Миодраговић; од бр. 4
(1896) Луб. М. Давидовић; од бр. 9 (1898)
Јован Миодраговић; од бр. 8 (1900) Петар
Ј. Петровић; од бр. 3 (1901) Владимир
Т. Спасојевић; од бр. 3 (1902) Михаило
Р. Поповић; од бр. 7 (1903) Владимир Т.
Спасојевић; од бр. 6 (1909) Зар. Р. Поповић;
од бр. 1 (1911) Миливоје Н. Јовановић; од
бр. 4/5 (1914) уредник Миодраг Ибровац;
од бр. 1 (1920) одговорни уредник
Светислав Петровић; од бр. 1/2 (1926)
уредник Душан Лаврња; од бр. 7 (1927)
уредник „неслужбеног дела” Бранислав
Крстић; од бр. 10 (1940) за уредника
Марко Трива; од бр. 1/2 (1942) уредник
Филип Медић. – Од бр. 1/2 (1942) издавач
Велибор Јонић. – Бр. 7/8 (јули/август 1914)
изашао у Нишу; од бр. 1 (1920) излази у
Београду. – Бр. 25 (1881) и бр. 25 (1882)
су ванредни. – У годишњим књигама дат
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је садржај; регистар је дат уз књ. 1929–
1937; у књизи за 1885. донето је Упутство
за гимнастичка вежбања; регистри за
годишта од 1838–1940. штампани су
сваке наредне године; већина бројева
има Прилог Просветном глснику или
Додатак; бр. 12 (1898) грешком означен
као новембарски треба: децембарски;
бр. 24 (1883) изашао 31. XII, бр. 1/2
(1884) изашао 15. односно 31. августа;
у бр. 1/2 (1884): Наредбом г. заступника
министра просвете и црквених послова
од 31. децембра прошле године бр. 13801
обустављен је Просветни гласник, а
наредбом г. заступника министра просвете
и црквених послова од 30. јула ове године
бр. 6465 поново је покренут; излази до
1915. када поново престаје услед рата,
да би наставио јула (1920) са бр. 1; током
1925. не излази; у бр. 11 (1943): двобројем
за јануар и фебруар ове године (тј. 1942)
Просветни гласник наставља редовно
излажење. – Од бр. 1 (1900) формат: 24
cm. – Од бр. 1/2 (1942) лист илустрован
фотографијама (често аутора чланака).
– У бр. 1 (1880): Буџетским законом
одобрен је кредит за издавање званичног
просветног листа у коме ће се доносити
закони и наредбе о струци, расписи,
школски и књижевни извештаји, научни
чланци о школству и просвети; после рата
наставља се програмом на исти лист; од
1927. уредник неслужбеног дела Глиша
Елезовић прима чланке за штампу. Он је
начелник Одељења за основну наставу;
у бр. 1/2 (1942): враћамо се на стару,
добру традицију, када су у Просветном
гласнику расправљана важна педагошка и
методска питања... морамо школу вратити
народу
(уместо
интернационалног
заговара национални план културе). –
Ћирилицом; поједини делови или бројеви
штампани лат.; бр. 9 (1928) и бр. 10
(1929) имају чланке на словен. језику. –
Сарадници: Александар Белић, Катарина
Богдановић, Милан Богдановић, Марко
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Цар, Јован Цвијић, Веселин Чајкановић,
Иринеј Ћирић епископ бачки, Владимир
Ћоровић, Живојин О. Дачић, Урош
Џонић, Иван Ђаја, Тихомир Р. Ђорђевић,
Милош Ђурић, Милан Грол, Миодраг
Ибровац, Драгутин Ј. Илић, Ватрослав
Јагић, Слободан Јовановић, Милан
Јовановић-Батут,
Стеван
Куљбакин,
Драгиша Лапчевић, Марко Т. Леко, Сима
Лозанић, Ђорђе Мано-Зиси, Милош
М. Московљевић, Љубомир Недић,
Бранислав Нушић, Ј. Одавић, Бранислав
Петронијевић, Богдан Поповић, Павле
Поповић, Јаша Продановић, Ђорђе
Сп. Радојчић, Исидора Секулић, Јован
Скерлић, Петар Скок, Перо Слијепчевић,
Станоје Станојевић, Владимир ВелмарЈанковић, Никола Вулић, Јован Жујовић,
Нико Жупанић. – У бр. 8 (1926) по одлуци
мин. просвете М. Трифуновића: Све
школе и просветне установе под ресором
министарства просвете обавезне су да
се претплате на Просветни гласник ....
– Цена за Србију годишње 12 дин.; за
Аустро-Угарску 15 дин.; од бр. 1 (1881)
15 дин. и за Црну Гору, Бугарску, Босну,
Херцеговину, Румунију и Турску; од бр.
1 (1920) годишње цена 60 дин., број 6
дин.; од бр. 1 (1922) годишње 80, број 8
дин.; од бр. 8 (1926) годишње 120 дин.;
у 1942. годишње 180 дин., број 20 дин.;
од бр. 1 (1944) годишње 360 дин., 40 дин.
број. – Види: Српска штампа : 1768–1995
/ Милица Кисић, Бранка Булатовић. –
Београд, 1996, 87–88.
ISSN 1451–4583 = Просветни гласник
(Београд. 1880)
УДК 37(497.1)
COBISS.SR–ID 31627788
У фонду МБЈ:
Год. 21 (1900) бр. 1–4,11–12
Год. 23 (1902) бр. 8–10,
Год. 26 (1905) бр. 1,
Год. 27 (1906) бр. 10,
Год. 30 (1909) бр. ,3,
Год. 43 (1927) св. 11,
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У фонду МПМ:
Год. 37 (1920) бр. ,5–6,
Год. 38 (1921) бр. 1–3,6+7/8,10,12
Год. 40 (1923) бр. 1,
Год. 51 (1935) бр. ,5,
Год. 58 (1942) бр. 1/2,10–11,
Год. 59 (1943) бр. ,3/4,11/12
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ПРОСВЕТНИ преглед : орган
Министарства просвете Србије. –
Год. 1, бр. 1 (1945)–
. – Београд
: [Министарство просвете Србије],
1945–. – 44 cm
Недељно (сем јула и августа). – Поднаслов:
од бр. 1 (1949) Орган Министарства
просвете Народне Републике Србије; од
бр. 1 (1951) Лист за педагошка питања; од
бр. 1 (1953) Лист просветних радника НР
Србије; од бр. 1 (1960) Лист просветних и
научних радника Србије; од бр. 1 (1964)
Лист просветних, научних и културних
радника СР Србије; од бр. 1 (1980) Лист
просветних радника СР Србије; од бр. 1
(1981) Лист за васпитање и образовање
СР Србије; од бр. 1 (1999) повремено
поднаслов Лист просветних радника
Републике Србије и Републике Српске;
од бр. 13/14 (2010) Лист просветних
радника Републике Србије. – Од бр.
1 (1947) уредник Коста Грубачић.
Одговорни уредници: од бр. 4 (1947)
Радован Теодосић; од бр. 11 (1950) Раде
Вуковић. Главни и одговорни уредници:
од бр. 26 (1967) Милија Кнежевић; од
бр. 1 (1976) Ружица Петровић; од бр. 36
(1980) в. д. Ђокица Петковић; од бр. 18
(1985) в. д. Биљана Гроздановић; од бр.
1 (1988) Биљана Ступар; од бр. 6 (1991)
в. д. Велко Велковски; од бр. 1/2 (2002)
в. д. Биљана Ступар; од бр. 30 (2008)
в. д. главног уредника Весна Антељ,
одговорни уредник Биљана Ступар,
одговорни уредник за Републику Српску
Светозар Пуцар; од бр. 13/14 (2010)

в. д. главног уредника Весна Антељ,
одговорни уредник Биљана Ступар;
од бр. 2602/03 (2014) Биљана Ступар.
– Издавач: од бр. 4 (1947) Просвета,
Београд; од бр. 1 (1950) Знање, Београд;
од бр. 1 (1951) Педагошко друштво
Србије и Синдикат учитеља и наставника
средњих школа Србије, Београд; од 1954.
Удружење учитеља, Удружење професора
и наставника средњих школа и Удружење
наставника стручних школа НП Србије,
Београд; од 1959. Синдикат просветних
и научних радника НР Србије, Београд;
од 1966. Синдикат радника друштвених
делатности СР Србије, Београд; од
1971. Просветни преглед, Београд. –
Штампарије: од бр. 3 (1947) Просвета,
Београд; од бр. 1 (1999) Борба, Београд;
од бр. 30 (2008) Политика, Београд; од
бр. 2676/77 (2016) „Службени гласник”,
Београд; од бр. 2716 (2017) Графопродукт,
Нови Сад. – Формат: од 1992. 39 cm; од
2002. 47 cm. – Од 1976. дупла нумерација
бројева. – Недоследна нумерација
годишта.
ISSN 0033–1651 = Просветни преглед
УДК 37
COBISS.SR–ID 1059855
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1945) бр. 1,3–16
Год. 2 (1946) бр. 1–23
Год. 3 (1947) бр. 1–24
Год. 4 (1948) бр. 1–24
Год. 5 (1949) бр. 1–20<поновљена
нумерација: 9/10 за 20. мај и за 13. јун >
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PROSVETNI radnik : organ
Saveza prosvetnih radnika Jugoslavije
/ odgovorni urednik Martin Mencej. –
God. 1, br. 1 (1947)–god. 4, br. 11/12
(1950). – Beograd : [Savez prosvetnih
radnika
Jugoslavije],
1947–1950
([Beograd] : Rad). – 45 cm
Dva puta mesečno. – Podnaslov od br. 20
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(1948) Organ Sindikata prosvetnih radnika
Jugoslavije. – Odgovorni urednik od br. 13
(1949) Nedeljko Savić.
UDK 371(497.1)
COBISS.SR–ID 152126732
U fondu MBJ:
God. 1 (1947) 1–7
God. 2 (1948) 1–20
God. 3 (1949) 1–3,5–8_9/10_11–14,16–19,
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ПРОСВЕТНИ радник : орган
Учитељског акционарског друштва
„Завичај” / власник Ранко Ракић ;
уредник Светолик Милосављевић. –
Год. 1, бр. 1 (јануар 1922)–год. 4, бр.
3 (март 1925). – Скопље : [Учитељско
акционарско
друштво
Завичај],
1922–1925 (Скопје : Штампарија и
књиговезница „Стара Србија”). – 28
cm
Полумесечно. – Од 1923. двомесечно;
од 1924. тромесечно. – Од бр. 13 (1922)
одг. уредник Ранко Ракић, уређује Одбор;
од бр. 1 (1924) одг. уред. Светолик Р.
Милосављевић; власник за учитељско АД
„Завичај” Сава Милосављевић.
УДК 37
COBISS.SR–ID 72504076
У фонду МПМ:
Год. 2 (1923) бр. ,6
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ПРОСВЕТНО дело : орган на
Сојузот на педагошките друштва на
СРМ / главен и одговорен уредник
Љупчо Копровски. – Год. 1, бр. 1
(1945)– . – Скопје (Вељко Влаховић
15) : [С.н.], 1945–. – 24 cm
Тромесечно. – Ћир. – Поднаслов на
корицама: списание на педагошки
прашања. – Није излазио у 1988. год.
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ISSN 0350–6711 = Просветно дело
УДК 37
COBISS.SR–ID 3813378
У фонду МБЈ:
Год. 7 (1951) бр. ,9/10
Год. 9 (1953) бр. ,5/6–7/8,
Год. 10 (1954) бр. 1/2,9/10
Год. 17 (1961) бр. ,5/6–7/8,
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ПРОСВЈЕТА / власник Српско
културно-просвјетно
друштво
„Просвјета” ; одговорни уредник
Шћепан Грђић. – Год. 1, бр. 1 (1.
јануар 1907)–год. 8, бр. 5 (мај 1914);
год. 9, бр. 1 (1919)–год. 13, бр. 3
(1923); год. 14, бр. 1 (1930)–год. 21,
бр. 10/12 (октобар/децембар 1937).
– Сарајево : [Српско културно–
просвјетно друштво „Просвјета”],
1907–1914;1919–1937 (Сарајево :
Српска дионичка штампарија). – 30
cm
Првог сваког мјесеца; од бр. 9 (1921)
свака два месеца једанпут; од бр. 1 (1930)
месечно једанпут; од бр. 1 (1935) сваког
15. у месецу. – Од бр. 1/3 (1920) наслов
Просвета. – Промене поднаслова: од бр. 1
(1914) Лист за народно просвјећивање; од
бр. 1 (1919) Орган Друштва „Просвјете”;
од бр. 1/3 (1920) Часопис за народно
просвећивање; од бр. 1 (1922) Лист за
народно просвећивање; од бр. 1 (1930)
Лист за забаву, поуку и просвећивање; од
бр. 1 (1937) Лист за савремене проблеме
и књижевност. – Због ратних околности
не излази од маја 1914. до априла 1919;
поново престаје излазити 1923, обновљен
јануара 1930. – Лист је орган Просвјете:
просвјетно-културног друштва Срба
у Босни и Херцеговини. – До 1914. у
заглављу: Зрно по зрно погача, камен на
камен палача. – Одговорни уредници:
од бр. 11 (1907) Васиљ Грђић; од бр. 1
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(1914) Ђорђе Пејановић; уредник од бр.
1/2 (1919) Васиљ Грђић; од бр. 1/3 (1920)
Перо Слијепчевић; од бр. 7/8 (1921) Васиљ
Грђић; главни и одговорни уредници:
од бр. 1 (1922) Ђорђе Пејановић; од бр.
1 (1932) Васиљ Грђић; од бр. 11 (1934)
Ђорђе Пејановић; за редакциони одбор
од бр. 1 (1937) Васиљ Рундо; уредили
бр. 10/12 (1937) Б. Јевтић и В. Рундо. –
Штампарије: од бр. 5/7 (1912) Народ;
од бр. 1/2 (1919) Земаљска штампарија;
од бр. 3/4 (1921) Исламска дионичка
штампарија; од бр. 5 (1921) Земаљска
штампарија; од бр. 6 (1921) Штампарија
Петра Н. Гаковића; од бр. 7/8 (1921)
Босанска пошта; од бр. 1 (1930) Обод; од
бр. 5 (1932) Штампарија Ристе Ј. Савића;
од бр. 6 (1932) Задруга; од бр. 7 (1932)
Просвета. – Уз бр. 4, 5, 7, 8 (1908) излази
посебан додатак „Задругарство” (уз
часопис „Привредник” – сиг. 458/п); бр.
2–5 (1914) садржи прилоге о раду друштва
„Просвета”; бр. 4/5, 10/11, 12 (1920) и бр.
3/4 (1921) имају додатак; уз бр. 6 и 7/8
(1921) као додатак изашли бр. 1 и 2 (1921)
београдског „Здравља”; од бр. 1 (1932) до
бр. 8 (1935) са истим корицама уз часопис
излази „Гласник Друштва Просвете”
(садржај је заједнички, нумерација
одвојена); од бр. 8 (1935) до бр. 12 (1935)
као додатак „Просвети” излази „Гласник
Друштва Просвете” (сиг. п 135). – Бр. 6/7
(1920) изашао под насловом „Видовданска
књига” и у целини је посвећен Видовдану;
бр. 4/5 (1933) носи наслов „Змајев број”
и поводом стогодишњице рођења Ј. Ј.
Змаја доноси прилоге о његовом животу и
делу; бр. 12 (1933) посвећен преминулом
уреднику „Просвете” Васиљу Грђићу;
бр. 6/7 (1937) посвећен Видовдану; бр.
10/12 (1937) носи наслов „Вуков број”
и поводом 150 година од рођења Вука
Караџића у целини је посвећен Вуковом
животу и раду. – Сарадници: Владимир
Ћоровић, Стево Марковић, Иво Ћипико,
Обрен Вукомановић, Бранко Полић, Свет.

Вуловић, Драг. Ерић, Лабуд Вушовић,
Милош П. Павловић и др. – Осим сталних
прилога о раду друштва, заступљени су и
бројни прилози из области књижевности,
културе, историје, привреде и других
области. – Гласник Друштва Просвјете
(НБС – 135/п) од бр. 1 (1932) до бр. 8
(1935) повезан с бројевима Просвјете
у наведеним годиштима. – Илустрован
је фотографијама многих знаменитих
личности, као и фотографијама бројних
културних споменика. – Цена: за
добротворе и утемељаче „Просвјете” 2
круне, за помагаче 1, 20 круна, а за остале
особе 3 круне. – Честа промена формата.
УДК 323.1(=163.41)(497.15)
COBISS.SR–ID 22404876
У фонду МПМ:
Год. 16 (1932) бр. 1,
Год. 17 (1933) бр. ,6–7,
Год. 21 (1937) бр. ,6/7,
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PTT arhiv / odgovorni urednik
Matija Kilibarda. – 1958, br. 1–1989, br.
26. – Beograd : PTT muzej, 1958–1989.
– 24 cm
Povremeno. – Odgovorni urednik od br. 23
(1985) Tome Nikolovski. – Izdavač od br. 19
(1975) PTT muzej Zajednice jugoslovenskih
PTT, Beograd. – Štamparije: od br. 14 (1968)
Zadružna štampa, Zagreb; od br. 15 (1959)
Štamparsko izdavačko preduzeće PTT,
Beograd; od br. 16 (1970) Privredni pregled,
Beograd; od br. 22 (1980/81) Glas, Beograd;
od br. 23 (1985) Štamparsko izdavački centar
PTT, Beograd.
ISSN 0475–2996 = PTT arhiv
UDK 656.8(497.11)
COBISS.SR–ID 46366476
U fondu MBJ:
(1958) br. 1,
(1961) br. 6,
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РАД : лист за књижевност, науку
и критику / власник и издавалац и
одговорни уредник Перо Тодоровић.
– Год. 1, угледни број, бр. 1 (22.
јун 1874)–год. 2, бр. 12 (24. март
1875). – Београд : Пера Тодоровић,
1874–1875 (Београд : Штампарија Н.
Стефановића и дружине). – 23 cm

Излази на месец четири пута. – Ћир. – Од
бр. 4 (1874) Књижевни и научни лист. –
Од бр. 4 (1874) Државна штампарија; од
бр. 16 (1874) Штампарија Н. Стефановића
и дружине. – Први број изашао у два
издања. – Социјалистичке оријентације
са
настављањем
идеја
Светозара
Марковића чији је пријатељ и уредник
Перо Тодоровић. – Забрањени бројеви:
18 (1874); бр. 10, 11, 12 (1875). У бр. 12
(1875): „Читаоцима Рада” уредништво
саопштава о забранама. – Цена за Србију
48 гроша годишње; за Аустро-Угарску
и друге земље 5 фор. – Види: Српска
штампа : 1768–1995 / Милица Кисић,
Бранка Булатовић. – Београд, 1996, 81.
УДК 82
COBISS.SR–ID 23346956
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1874) бр. ,7,
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РАДЕНИК / одговара Ђура
Љочић. – Фототипско изд. – Год. 1,
бр. 1 (17. април 1871)–год. 2, бр. 51 (1.
јун 1872). – Београд : Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић”,
1976. – 39 cm
Уторком, четвртком и суботом. –
Фототипско издање објављено поводом
обележавања
стогодишњице
смрти
Светозара Марковића 1976. Београд,
Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић”. – Наслов од бр. 1/1872.
Радник ; од бр. 37/1872. издаје и одговара
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Стеван Милићевић.
УДК 329.14
COBISS.SR–ID 64976140
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1871) бр. 1–86
Год. 2 (1872) бр. 1–56
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РАЗВИТАК : часопис за друштвена
и културна питања / одговорни
уредник Страхиња Поповић. – Год. 1,
бр. 1 (1961)–
. – Зајечар : Орган
среских одбора Социјалистичког
Савеза срезова Зајечар и Неготин,
1957 ; 1961– (Зајечар : Штампарија
Графичко предузеће). – 28 cm
Поднаслов: од бр. 1 (1966) Двомесечни
часопис; од бр. 3 (1980) Часопис за
друштвена питања, културу и уметност.
– Главни и одговорни уредник од бр.
229/230 (2008) Зоран Цвијетићанин.
– Издавачи: од бр. 1 (1974) Новинска
установа Тимок, Зајечар; од бр. 2 (1975)
Радио-новинска установа Тимок, Зајечар;
од бр. 1 (1978) Новинско-издавачка
организација Тимок, Зајечар; од бр. 1/2
(1992) Штампа, радио и филм, Зајечар; од
бр. 194/195 (1995) Друштвено предузеће
за новинско-издавачку делатност Тимок,
Зајечар; од 2008. Културно-просветна
заједница, Зајечар; од бр. 235/236 (2010)
Установа културе, Центар за културу
града Зајечара, Зајечар. – Место издавања:
од бр. 1/2 (1992) Бор; од бр. 194/195
(1995) Зајечар. – Штампарије: од бр. 4/5
(1962) Графичко предузеће Бор; од бр.
1 (1975) Штампарија Бор, Бор; од бр. 1
(1978) Бакар, Бор; од бр. 221/222 (2005)
Графички студио N-Design, Бор; од бр.
223/224 (2006) Бакар, Бор; од бр. 233/234
(2009) Деркс, Зајечар; од бр. 241/242
(2013) С принт, Јагодина. – Од бр. 1 (1976)
излази двомесечно.
ISSN 0034–0278 = Развитак (Зајечар)
УДК 3+82
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УДК 82
COBISS.SR–ID 3725570
У фонду МБЈ:
Год. 7 (1967) бр. ,6
Год. 8 (1968) бр. 1,5,
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РАСКОВНИК : часопис за
књижевност и културу на селу /
одговорни уредник Добрица Ерић. –
Год. 1, бр. 1 (1968)–
. – Горњи
Милановац : Народни универзитет,
1968– (Београд : Савремена штампа).
– 20 cm

Тромесечно. – Уредници: Драгиша
Витошевић (од бр. 23/1980); Љубинко
Раденковић (од бр. 32/1982). – Издавачи:
од бр. 15/1972 Културни центар у Горњем
Милановцу – Дружина песника са села
„Сунцокрет”; од бр. 23/1980 Народна
књига, Београд; од бр. 47–48/1987
Народна библиотека „Вук Караџић”,
Београд. – Штампарије: Штампарскоиздавачко предузеће „Србија” (од бр.
7/1970); Просвета, Нови Сад (од бр.
15/1972); Будућност, Горњи Милановац
(од бр. 17/1972); Космос, Београд (од
1975); БИГЗ, Београд (од бр. 23/1980);
„Радиша Тимотић” (од бр. 27/1981);
ШИРО „Србија” (од бр. 28/1981);
Графичко предузеће Нови дани, Београд
(од бр. 77–78/1994).
ISSN 0486–0187 = Расковник
УДК 82
COBISS.SR–ID 16386050
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1969) бр. ,4
Год. 7 (1980) бр. 23–24,
Год. 8 (1981) бр. ,30
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РАТНИ поменик : лист народне
захвалности : живи палима / власник
и уредник Јован М. Сретеновић. – Год.
1, бр. 1 (март 1937)–год. 4 [5], бр. 12

(1941). – Београд : [б. и.], 1937–1941
(Београд : Штампарија Графички
институт). – 24 cm
Излази једанпут месечно. – Од бр. 8
(1937) Штампарија „Меркур”; од бр. 12
(1938) Штампарија „Зора”.
УДК 93/94
COBISS.SR–ID 25948940
У фонду МПМ:
Год. 1 (1937) бр. ,7<Балкански ратови
1912–1913>+8–9,
Год. 2 (1938) бр. ,12
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РАТНИК : лист за војне науке,
новости и књижевност / [власник
Министарство војно] ; [уређује
Историјско
одељење
Главног
генералштаба]. – Год. 1, књ. 1, бр. 1/2
(јан./феб. 1879)–год. 36, књ. 74, бр.
6 (јун 1914); ; год. 37, бр. 1/3 (јан./
март 1921)–год. 57, бр. 4 (апр. 1941). –
Београд : Министарство војно, 1879–
1914; 1921–1941 (Београд : Државна
штампарија). – 23 cm
Месечно. – Од 1900–1914. год. наслов и
заглавље напоредо на франц.: Ратник = Le
Guerrier; од св. 1/3 (1921) наслов напоредо
ћир. и лат. – Поднаслов: од књ. 56, св. 2
(1904) Месечни војни лист; од св. 11
(1939): Војно-научни часопис. – Издавач:
од књ. 38, св. 2 (1898) Војно министарство;
од св. 4/5 (1921) Главни ђенералштаб; од
св. 6 (1921) Министарство војске и
морнарице; од св. 11 (1939) Главни
ђенералштаб; од св. 4 (1940) Врховна
инспекција војне силе. – Од књ. 5, св. 3
(1881)
одговорни
уредник
Јован
Драгашевић; од књ. 20, св. 1 (1888/89) одг.
уредник Јован Д. Пропоретовић; од књ.
20, св. 3 (1888/89) одг. уредник Јован
Атанацковић; од књ. 28, св. 5/6 (1893) одг.
уредник Драгомир Вучковић; од књ. 36,
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св. 1 (1897) одг. уредник Светозар Нешић;
од књ. 38, св. 3 (1898) одг. уредник
Владимир Николић; од књ. 41, св. 1 (1898)
одг. уредник Милан Васић; од књ. 41, св. 4
(1898) одг. уредник Петар Мишић; од књ.
42, св. 1 (1899) одг. уредник Младен
Јанковић; од књ. 44, св. 3/4 (1900) одг.
уредник А. Машин; од књ. 46, св. 2 (1900)
одг. уредник В. Арачић; од књ. 49, св. 2
(1901) одг. уредник Милутин Маринковић;
од књ. 51, св. 1 (1902) одг. уредник Степан
Степановић; од књ. 54, св. 2/3 (1903) одг.
уредник Живојин Мишић; од књ. 56, св. 4
(1904) од. уредник Милутин Мишковић;
од књ. 67, св. 1 (1909) одг. уредник
Живојин Крстић; од књ. 68, св. 3 (1910)
одг. уредник Божидар Терзић; од књ. 69,
св. 5/6 (1910) одг. уредник Вој. М.
Живановић; од књ. 74, св. 1 (1914) одг.
уредник Душан Ј. Пешић; од св. 1/3 (1921)
уредник Војин Максимовић; од св. 6
(1921)–(1941) уређује Одбор у Главном
ђенералштабу, уредник Емило Ј. Белић;
од св. 1 (1922) уредник Живко М.
Станисављевић; од св. 12 (1922) уредник
Димитрије Р. Живковић; од св. 1 (1923)
уредник Владимир Цукавац; од св. 10
(1923) уредник Милош А. Јовановић; од
св. 11/12 (1923) уредник Емило Ј. Белић;
од св. 1 (1928) уредник Милутин Недић;
од св. 3 (1928) уредник Драгољуб Д.
Тасић; од св. 12 (1929) уредник Емило Ј.
Белић; од св. 5 (1930) уредник Милојко Б.
Јанковић; од св. 6 (1931) уредник Душан
Т. Симовић; од св. 8 (1931) уредник Петар
Вук. Арачић; од св. 12 (1931) уредник
Душан Т. Симовић; од св. 1 (1932) уредник
Јован К. Антић; од св. 11 (1935) уредник
Милорад М. Мајсторовић; од св. 1 (1938)
уредник Чедомир М. Шћекић; од св. 4
(1940) уредник Љубомир П. Стефановић;
од св. 10 (1940) уредник Владимир С.
Петровић; од св. 1 (1941) уредник Јуриј А.
Мушић. – Од књ. 5, св. 6 (1881) у
штампарији код „Св. Саве”; од књ. 6, св. 2
(1881) у Државној штампарији; од књ. 7,
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св. 3 (1882) у Краљевско-српској државној
штампарији; од књ. 8, св. 4 (1882) Парна
штампарија
„Задруге
штампарских
раденика”; од књ. 8, св. 6 (1882) у
штампарији код „Св. Саве”; од књ. 9, св. 4
(1883) Парна штампарија „Задруге
штампарских радника”; од књ. 14, св. 4
(1885) Штампарија Напредне странке; од
књ. 14, св. 5/6 (1885) Трговачка
штампарија; од књ. 15, св. 1 (1886)
Штампарија Напредне странке; од књ. 16,
св. 5/6 (1886) Трговачка штампарија; од
књ. 17, св. 1 (1887) Штампарија задруге
штампарских раденика; од књ. 20, св. 2
(1888/89) Државна штампарија; од књ. 40,
св. 2 (1898) Штампарија Војног
министарства; од књ. 56, св. 4 (1904)
штампано у Државној штампарији
Краљевине Србије; од књ. 56, св. 6 (1904)
штампано
у
Штампарији
Д.
Димитријевића; од књ. 58, св. 1 (1905)
„Доситије Обрадовић”, штампарија Аце
М. Станојевића; од књ. 58, св. 5 (1905)
Електрична штампарија С. Хоровица; од
књ. 58, св. 6 (1905) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 59, св. 1/2 (1905) штампано у
Штампарији Д. Димитријевића; од књ. 59,
св. 3 (1905) „Доситије Обрадовић”; од књ.
59, св. 4 (1905) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 59, св. 5/6 (1905)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 60, св. 1/2
(1906) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 60, св. 3 (1906) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 60, св. 4 (1906) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 61, св. 1/2 (1906)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 61, св. 4
(1906) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 61, св. 5/6 (1906) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 62, св. 1/2 (1907) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 62, св. 3
(1907) „Доситије Обрадовић”; од књ. 62,
св. 4 (1907) Нова штампарија – Давидовић;
од књ. 62, св. 5/6 (1907) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 63, св. 1 (1907) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 63, св. 2
(1907) „Доситије Обрадовић”; од књ. 63,
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св. 4 (1907) Нова штампарија – Давидовић;
од књ. 64, св. 1 (1908) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 64, св. 2 (1908) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 64, св. 4
(1908) „Доситије Обрадовић”; од књ. 64,
св. 5/6 (1908) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 65, св. 1 (1908) „
Доситије Обрадовић”; од књ. 65, св. 2
(1908) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 65, св. 3 (1908) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 65, св. 4 (1908) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 65, св. 5/6 (1908)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 66, св. 2
(1909) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 66, св. 4 (1909) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 66, св. 5/6 (1909) Нова штампарија
– Давидовић; од књ. 67, св. 1 (1909)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 67, св. 2
(1909) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 67, св. 3 (1909) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 67, св. 4 (1909) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 67, св. 5/6 (1909)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 68, св. 1
(1910) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 68, св. 2 (1910) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 68, св. 3 (1910) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 68, св. 3 (1910) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 68, св. 4
(1910) „Доситије Обрадовић”; од књ. 68,
св. 5/6 (1910) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 69, св. 1 (1910)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 69, св. 2
(1910) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 69, св. 3 (1910) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 69, св. 4 (1910) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 69, св. 5/6 (1910)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 70, св. 1
(1911) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 70, св. 2 (1911) „Доситије Обрадовић”;
од књ. 70, св. 3 (1911) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 70, св. 4 (1911)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 70, св. 5/6
(1911) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 71, св. 2 (1911) Нова штампарија –
Давидовић; од књ. 71, св. 3 (1911)
„Доситије Обрадовић”; од књ. 71, св. 4

(1911) Нова штампарија – Давидовић; од
књ. 71, св. 5/6 (1911) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 72, св. 1 (1912) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 72, св. 2
(1912) „Доситије Обрадовић”; од књ. 72,
св. 3 (1912) Нова штампарија – Давидовић;
од књ. 72, св. 4 (1912) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 72, св. 5/6 (1912) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 73, св. 1
(1912) „Доситије Обрадовић”; од књ. 73,
св. 2 (1912) Нова штампарија – Давидовић;
од књ. 73, св. 3 (1912) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 74, св. 2 (1914) Нова
штампарија – Давидовић; од књ. 74, св. 3
(1914) „Доситије Обрадовић”; од књ. 74,
св. 4 (1914) Нова штампарија – Давидовић;
од књ. 74, св. 5 (1914) „Доситије
Обрадовић”; од књ. 74, св. 6 (1914) Нова
штампарија – Давидовић; од св. 1/3 (1921)
Штампарија „Св. Сава”; од св. 4/5 (1921)
Штампарија „Народна самоуправа”; од
св. 6 (1921) Штампарија „Св. Сава”; од св.
9
(1921)
Штампарија
„Народна
самоуправа”; од св. 1 (1922) Модерна
штампарија Вук „Караџић”; од св. 2
(1922)
Штампарија
„Народна
самоуправа”; од св. 3 (1922) Модерна
штампарија „Вук Караџић”; од св. 4
(1922)
Штампарија
„Народна
самоуправа”; од св. 5 (1922) Модерна
штампарија „Вук Караџић”; од св. 6
(1922) Штампарија „Св. Сава”; од св. 7
(1922) Модерна штампарија „Вук
Караџић”; од св. 9 (1922) Штампарија
„Модерна самоуправа”; од св. 10 (1922)
Модерна штампарија „Вук Караџић”; од
св. 11 (1922) Штампарија „Народна
самоуправа”; од св. 12 (1922) Модерна
штампарија „Вук Караџић”; од св. 1
(1923) Штампарија „Драг. Грегорића”; од
св. 2(1923) Графички институт „Народна
мисао”; од св. 1/2 (1924) Штампарија
Саве Раденковића; од св. 4 (1924)
Штампарија „Св. Сава”; од св. 4 (1925)
Штампарија Саве Раденковића; од св. 8
(1925) Штампарија „Скерлић”; од св. 9
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(1925) Штампарија Саве Раденковића; од
св. 10 (1925) Штампарија „Скерлић”; од
св. 11/12 (1925) Штампарија „Св. Саве”;
од св. 10 (1926) Штампарија „Ђ. Јакшић”;
од св. 4 (1927) Штампарија „Скерлић”; од
св. 10 (1929) Штамп. Министарство војске
и морнарице; од св. 10 (1930) Штампарија
„Планета”; од св. 1 (1935) Штампарија
Раденковића; од св. 3 (1941) Штампарија
„Смиљево”. – Због ратних околности лист
није излазио од октобра (1912) – децембра
(1913) и од јула (1914) – децембра (1920);
редовно излази од јануара 1921. до априла
1941. – Од 1921. формат: 33 cm. – Текст
ћир.; од 1921. ћир. и лат. – Године 1904.
као
посебно
издање
излази
„Двадесетогодишњица
Ратника”
(приредило уредништво Ратника), а 1934.
излази „Друга двадесетпетогодишњица”.
Оба издања садрже садржај свих
дотадашњих свезака по хронолошком
реду, садржај по струкама, садржај по
ауторима, преглед издавања листа и
биографски део. – Садржи прилоге из
војних дисциплина, домаће и стране ратне
историје. У посебној рубрици приказивана
је војна и историјска литература;
објављиване су целе студије на поједине
теме. – Цена годишње 90 гроша
чаршијских, за старешине, питомце и
академије, подофицире и војнике 60
гроша; за иностранство 2 дуката цесарска;
од св. 7 (1879) стаје на годину 18 дин.
ISSN 2334–9077 = Ратник
УДК 355/359
COBISS.SR–ID 27393292
У фонду ДМП:
Год. 44 (1928) св. ,8/9,
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РАТНИЧКИ гласник : орган
Удружења резервних официра и
ратника / власник Удружење резервних
официра и ратника ; одговорни
уредник Јов. [Јован] Ђ. Јовановић.
– Год. 1, бр. 1 (јануар 1922)–год. 16,
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бр. 9 (септембар 1937). – Београд : [б.
и.], 1922–1937 (Београд : Штампарија
„Сокић”). – 24 cm
Месечно. – Од бр. 1 (1925) уређује одбор. –
Уредници: од бр. 3 (1931) Ћира Ћирковић;
од бр. 3 (1933) Михаило М. Степановић;
од бр. 2+3 (1935) Милорад Т. Симовић;
од бр. 1 (1937) уредник Добривоје
Стојадиновић. – Штампарије: од бр. 12
(1923) Дом; од бр. 1 (1925) „Јадран”;
од бр. 2 (1926) Задруга штампарских
радника „Родољуб”; од бр. 10/11 (1926)
Штампарска радионица Министарства
војске и морнарице; од бр. 8 (1932)
Штампарска радионица Драг. Грегорића;
од бр. 5 (1933) Нова штампарија; од бр.
11/12 (1933) Графика: од бр. 6/7 (1934)
Графички институт. – Наставља се као:
Гласник резервних официра и ратника
УДК 355.087–057.115(497.1)
COBISS.SR–ID 36721932
У фонду МПМ:
Год. 3 (1924) св. ,9,
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REVIJA : časopis za književnost
i kulturu / glavni i odgovorni urednik
Josip Cvenić. – God. 1, br. 1 (1961)– . –
Osijek (Kuhačeva 29) : Izdavački centar
Otvorenog sveučilišta, 1961–. – 22 cm
Mesečno.

ISSN 0034–6888 = Revija (Osijek)
UDK 82
COBISS.SR–ID 5435650
Iz fonda MBJ:
God. 17 (1977) br. ,3,
God. 22 (1982) br. ,5,
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REVIJA za sociologiju : časopis
Sociološkog društva Hrvatske =
Sociological review : a sociological
journal / glavni i odgovorni urednici
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Zvonko Lerotić i Josip Obradović. –
God. 1, br. 1 (1971)–
. – Zagreb
: Sociološko društvo Hrvatske, 1971–. –
24 cm

Dostupno i na: http://hsd.hr/hr/izdavastvo/
revija-za-sociologiju/arhiva-izdanja/
Dostupno i na: http://www.hsd.hr/web/hr/
issue-archive. – Tromesečno. – Podnaslov
od br. 1/2 (1975) sociologijski tromjesečnik.
– Urednici: od god. 4 (1974) Antun Petak;
od god. 16 (1986) Mladen Lazić; od god.
19 (1988) Vjekoslav Afrić; od vol. 24, no.
3/4 (1993) Aleksandar Štulhofer; od vol. 27
(1996) Jelena Zlatković Winter; od vol. 38
(2007)–vol. 39 (2008) Jasminka Lažnjak.
– Tekst na hrv. i na engl. jeziku. – Drugo
izdanje na drugom medijumu: Revija za
sociologiju (Online) = ISSN 1846–7954
ISSN 0350–154X = Revija za sociologiju
UDK 316
COBISS.SR–ID 2899202
U fondu MBJ:
Vol. 8 (1978) no. ,3/4=,28/29
Vol. 9 (1979) no. 1/2,=30/31,
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REVIJA školstva / glavni i odgovorni
urednik Milivoje Urošević. – God. 1,
br. 1 (1957/58)–god. 6, br. 5 (1963). –
Beograd : Udruženje učitelja, nastavnika
i profesora Jugoslavije, 1957/58–1963.
– 24 cm
Dvomesečno u toku školske godine. – Od
1964. do 1977. izlazio je pod naslovom
Revija školstva i prosvetna dokumentacija.
– Odgovorni urednici: od 1964. Zojica
Levi; od br. 3 (1969) Dragutin Franković;
od br. 2 (1975) Mihajlo Jukas. – Izdavači:
od 1961. Sindikat prosvetnih i naučnih
radnika Jugoslavije; od br. 3 (1963) Sindikat
radnika društvenih delatnosti Jugoslavije.
– Godine 1964. došlo je do spajanja
Posvetne dokumentacije i Revije školstva
u jedan časopis Revija školstva i prosvetna

dokumentacija i 1964. godina obeležena je
kao prvo godište. – Nastavlja se kao: Revija
školstva i prosvetna dokumentacija = ISSN

0034–6896

UDK 37(497.1)
COBISS.SR–ID 50501132
U fondu MPM:
God. 1 (1957/1958) br. 1–5
U fondu MBJ:
God. 1 (1957/1958) br. 1,4,
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REPUBLIKA
:
časopis
za
književnost, umjetnost i javni život /
urednici Miroslav Krleža, Vj. [Vjekoslav]
Kaleb, Joža Horvat ; odgovorni urednik
Joža Horvat. – God. 1, br. 1 (1945)–
.
– Zagreb : [s.n.], 1945– (Zagreb :
Nakladni zavod Hrvatske). – 23 cm
Mesečno. – Podnaslov: od 1947. Mjesečnik
za književnost, umjetnost i javna pitanja; od
1949. Časopis za književnost i umjetnost; od
1972. Časopis za kulturna i društvena pitanja;
od 1983. Časopis za književnost; od br. 2
(2003) Mjesecnik za književnost, umjetnost
i društvo. – Urednici: od 1946. Vjekoslav
Kaleb ... [et al.]; od 1947. Marin Franičević
... [et al.]; od 1949. Ivan Dončević ... [et al.];
od 1950. Ivan Dončević, Marin Franičević,
Jure Kaštelan; od 1952. Ivan Dončević,
Marin Franičević; od 1953. Ivan Dončević,
Marin Franičević, Vlatko Pavletić; od br. 7
(1954) Ivan Dončević, Marin Franičević;
od 1955. Ivan Dončević, Marin Franičević,
Novak Simić; od 1956. Ivan Dončević; od
br. 9 (1971) Danilo Pejović; od 1972. Ivan
Raos, Stojan Vučićević; od 1973. Zvonimir
Majdak; od 1980. Augustin Stipčević; od
1982. Branko Maleš; od 1986. Velimir
Visković; od 2003. Ante Stamać. – zdavači:
od 1950. Zora; od 1957. Zora i Kultura; od
1958. Zora i Naprijed; od 1979. Grafički
zavod Hrvatske; od br. 7/8 (1981) Društvo
književnika Hrvatske; od 1990. Društvo
hrvatskih književnika; od br. 3 (2003)
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Društvo hrvatskih književnika i Školska
knjiga. – Nije izašao br. 10–12 (2002) .
ISSN 0350–1337 = Republika
UDK 82
COBISS.SR–ID 3274242
U fondu MBJ:
God. 1 (1945) br. 1/2,
God. 9 knj. 1 (1953) br. ,2/3,
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РОДИТЕЉ / главни и одговорни
уредник
Милисав
АнтонијевићДримколски. – Год. 1, бр. 1 (1953)–
год. 16, бр. 3 (1969). – Београд : Савет
друштава и организација за васпитање
и старање о деци НРС, 1953–1969
([Београд] : Омладина). – 24 cm
Двомесечно.
УДК 37
COBISS.SR–ID 80543756
У фонду МПМ:
Год. 13 (1965/1966) бр. ,6–7,
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RTV : teorija i praksa / glavni i
odgovorni urednik Miroljub Jevtović.
– Srpskohrv. izd. – 1975, br. 1–1999,
spec. br. – Beograd : Radio–televizija
Beograd, 1975–1999. – 21 cm
Tromesečno. – V. d. glavnog i odgovornog
urednika od br. 4 (1995) Prvoslav S. Plavšić.
– Izlazi povremeno na engl. jeziku
ISSN 0351–6008 = RTV teorija i praksa
UDK 654.17+792.096/.097
COBISS.SR–ID 11670274
U fondu MBJ:
(1975) br. 1
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SAVREMENA škola : časopis za
pedagogiju / odgovorni urednik Zlatko
Špoljar. – God. 1 (192?)– . – Zagreb :
vlasnik i izdavač Zlatko Špoljar, 192?–.
– 25 cm

128

Izlazi svakog prvog u mesecu (osim u 7. i 8.).
– God.1932. i 1933. izlazio kao : „Napredak
i savremena škola”.
ISSN 0000–0000 = Savremena škola
UDK 37
COBISS.SR–ID 16049423
U fondu MPM:
God. 12 (1938) br. 1–2,
God. 13 (1939) br. 1+2/3,5,7/8
God. 14 (1940) br. ,5,8/9
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SAVREMENA škola : časopis za
pedagoška pitanja. – God. 1, br. 1 (1946)–
god. 17, br. 7/8 (1962). – Beograd :
Savez prosvetnih radnika i nameštenika
Jugoslavije, 1946–1962. – 24 cm
Mesečno; od 1948. deset brojeva godišnje;
od 1952. osam brojeva godišnje. – Od 1950.
odgovorni urednik Miloš B. Janković. – Od
br. 9/10 (1948) izdavač Sindikat prosvetnih
radnika Jugoslavije; od 1950. Pedagoško
društvo FNRJ; od 1953. Savez pedagoških
društava Jugoslavije. – Nastavlja se kao:
Pedagogija = ISSN 0031–3807
UDK 371(497.1)
COBISS.SR–ID 52273932
U fondu MBJ:
God. 1 (1946) br. 1–6
God. 3 (1948) br. 1_2/3_4_5/6_7/8_9/10
God. 4 (1949) br. 1_2/3_4/5_6/7_8/10
God. 5 (1950) br. 1/2_3/4_5/6_7/8_9/10
God. 6 (1951) br. ,5/6,
God. 7 (1952) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 8 (1953) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 9 (1954) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 10 (1955) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 11 (1956) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 12 (1957) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 13 (1958) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 14 (1959) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 15 (1960) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 16 (1961) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
God. 17 (1962) br. 1/2_3/4_5/6_7/8
U fondu MPM:
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God. 1 (1946) br. 1–3+4/5+6
God. 2 (1947) br. 1+2/3–4/5+6
God. 3 (1948) br. 1+2/3+4+5/6–9/10
God. 4 (1949) br. 1+2/3–6/7+8/10
God. 5 (1950) br. 1/2–9/10
God. 6 (1951) br. 1/2–5/6,
God. 10 (1955) br. 1/2,
God. 11 (1956) br. ,5/6–7/8
God. 13 (1958) br. ,5/6,

редактор С. Н. Пилипчук. – 1944, Но.
1– . – Москва : [б. и.], [1944?]–. – 26 cm
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SAVREMENOST : časopis za
društvena pitanja / glavni i odgovorni
urednik Draško Ređep. – God. 1, br.
1 (1971)–god. 19, br. 11/12 (1989). –
Novi Sad : Pokrajinska konferencija
Socijalističkog saveza radnog naroda
Vojvodine, 1971–1989 (Novi Sad :
Forum). – 24 cm
Dvomesečno. – Podnaslov: od br. 1 (1974)
Glasilo Saveza komunista Vojvodine;
od br. 1/2 (1988) Časopis za društvena
pitanja. – Glavni i odgovorni urednici: od
br. 1 (1974) Ljubiša Stankov; od br. 1/2
(1978) Atila Sam; od br. 5/6 (1985) Milan
Mali; od br. 1/2 (1986) Jovan Gagrica; od
br. 7/8 (1989) Aleksandar Raić. – Izdavač:
od br. 1 (1974) Centar za političke studije
i markističko obrazovanje Pokrajinskog
komiteta, Saveza komunista Vojvodine; od
br. 1/2 (1988) Centar Pokrajinskog komiteta
Saveza komunista Vojvodine za političke
studije i marksističko obrazovanje „Stevan
Doronjski”. – Štamparije: od br. 1 (1974)
Proleter, Bečej; od br. 1 (1977) Birografika,
Subotica. – Od 1978. izlazi mesečno.
ISSN 0350–3542 = Savremenost
UDK 3(05)
COBISS.SR–ID 5187330
Iz fonda MBJ:
God. 3 (1973) br. ,4,
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СЛАВЯНЕ : ежемесячный журнал
Всеславянского комитета СССР /

Месечно. – У бр. 7/1944 текст Божидара
Масларића.
УДК 32
COBISS.SR–ID 24498951
У фонду МБЈ:
(1956) бр. 1,

СЛОВЕНСКО братство : месечни
часопис
Словенсаког
комитета
Југославије / уредник Маријан
Јурковић. – Год. 1, бр. 1 (1947)–год. 3
(1949). – Београд : Словенски комитет
Југославије, 1947–1949. – 24 cm
Месечно. – Од бр. 7/8/1948 уредник
Стојиљко Стојиљковић.
УДК 32
COBISS.SR–ID 60292108
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1947) бр. 1,
Год. 2 (1948) бр. ,6,
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СОВЕТСКАЯ
педагогика
:
ежемесячный научно-теоретический
журнал / Академия педагогических
наук СССР ; главный редактор
Г.Н.Филонов. – Год. 1, ном. 1 (1937)–
. – Москва : Педагогика, 1937–. – 24 cm
Месечно.
ISSN 0131–6826
УДК 37
COBISS.SR–ID 51035399
У фонду МБЈ:
(1941) бр. ,4,
(1943) бр. ,11–12
(1945) бр. ,3–4,8,
(1947) бр. ,11,
(1948) бр. ,12
(1956) бр. ,11,
(1960) бр. ,2,
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(1961) бр. ,11,
(1980) бр. ,2–12
(1981) бр. 1–12
(1982) бр. 1–12
(1983) бр. 1–11,
(1984) бр. 1–2,
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SODOBNA pedagogika / glavni in
odgovorni urednik France Strmčnik. –
Let. 1, št. 1 (1950)–
. – Ljubljana
(Gosposka 3) : Zveza društev pedagoških
delavcev Slovenije, 1950–. – 24 cm
Mesečno.
ISSN 0038–0474 = Sodobna pedagogika
УДК 37
COBISS.SR–ID 761348
U fondu MBJ:
Let. 4 (1953) štev. ,9/10
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SOCIJALIZAM : časopis Saveza
komunista Jugoslavije / glavni i
odgovorni urednik Milija Komatina.
– God. 1, br. 1 (1958)–god. 33, br. 1/4
(1990). – Beograd : Komunist, 1958–
1990. – 24 cm
Mesečno.
ISSN 0560–6675 = Socijalizam
UDK 141.82+3
UDK 3
COBISS.SR–ID 2904322
U fondu MPM:
God. 1 (1958) br. 1–2
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SOCIJALIZAM
u
svetu
:
međunarodni časopis marksističke i
socijalističke misli / glavni i odgovorni
urednik Vjekoslav Mikecin. – God. 1,
br. 1 (1977)–god. 12, br. 67/69 (1988).
– Beograd : Međunarodna tribina
Socijalizam u svetu : Komunist, 1977–
1988. – 23 cm

130

Dvomesečno. – Od br. 64/66 (1988) glavni i
odgovorni urednik Zoran Vidojević.
ISSN 0350–8277 = Socijalizam u svetu
UDK 141.82
UDK 3
COBISS.SR–ID 118039
U fondu MBJ:
God. 1 (1977) br. 1,
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СОЦИЈАЛНА и здравствена
политика : месечни часопис за
питања народног здравља, рада,
социјалног осигурања и социјалног
старања / одговорни уредник Бранко
Јевремовић. – Год. 7, бр. 1/2 (1954)
– год. 17, бр. 9/12 (1965). – Београд :
Савет за народно здравље и социјалну
политику Србије, 1954–1965. – 24 cm
Месечно. – Од 1953. одговорни уредник
Драгољуб Јевремовић; од бр. 11/1956
Душко Бошковић. – Од 1964. издавач:
Републички секретаријат за народно
здравље; од бр. 3/1965 Републички
секретаријат за здравље и социјалну
политику. – Је наставак: Служба рада
УДК 364
COBISS.SR–ID 62915084
У фонду МПМ:
Год. 7 (1954) бр. ,5,
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SOCIOLOGIJA : časopis za
sociologiju,
socijalnu
psihologiju
i socijalnu antropologiju : organ
Jugoslovenskog sociološkog društva
i Sociološkog odeljenja Instituta
društvenih nauka / odgovorni urednici
Ilija Stanojčić i Rudi Supek. – God.
1, br. 1 (1959)–
. – Beograd :
Jugoslovensko udruženje za sociologiju,
1959– (Beograd : Kultura). – 24 cm
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Dostupno i na: http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/sociologija/
index_html?stdlang=hr. – Tromesečno. –
Uporedni naslov od br. 1 (1997) na engl.
jeziku: Sociology. – Podnaslov: od br. 1
(1961) Časopis za društvene nauke. Organ
Jugoslovenskog udruženja za sociologiju; od
br. 1/2 (1964) Časopis za sociologiju, socijalnu
psihologiju i socijalnu antropologiju; od br. 1
(1997) uporedni podnaslov na engl. jeziku:
Journal of Sociology, Social Psychology
and Social Anthropology: Journal of
Yugoslav Sociological Association; na
srp. i engl. jeziku: od br. 1 (2003) Organ
Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore
= Journal of Sociology, Social Psychology
and Social Anthropology : Publication of
the Sociological Association of Serbia and
Montenegro; od br. 1 (2008) Časopis za
sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu
antropologiju = Journal of Sociology, Social
Psychology and Social Antropology. –
Urednici: od br. 1 (1961) Jože Goričar; od
br. 1/2 (1964) Vladimir Milanović; od br.
1 (1967) Zaga Pešić-Golubović, Miroslav
Pečujlič; Odgovorni urednici: od br. 1
(1969) Vojin Milić; od br. 1 (1970) Mihailo
Popović; od br. 1 (1972) Jugoslav Stanković;
od br. 1 (1977) Vladimir Milanović; od
br. 1 (1982) Miodrag Ranković; od br. 4
(1983) Milosav Janićijević; od br. 1/2 (1987)
Marija Bogdanović; od br. 4 (1987) Esad
Ćimić; od br. 4 (1989) Božidar Jakšić; od
br. 1 (1993) Mladen Lazić; od br. 1 (1995)
Anđelka Milić; od br. 3 (1995) Žarana Papić.
Glavni i odgovorni urednici: od br. 3 (1997)
Aleksandar Molnar; od br. 3 (2000) Božo
Milošević; od br. 1 (2003) Mina Petrović;
od br. 1 (2007) Ivana Spasić; od br. 1 (2012)
Jovo Bakić; od br. 1 (2013) Marija Babović;
od br. 1 (2015) Nada Sekulić; od br. 2 (2015)
Marija Babović; od br. 1 (2016) Slobodan
Cvejić; od br. 2 (2017) urednik Slobodan
Cvejić. – Izdavač od 2008.? Sociološko
udruženje Srbije i Crne Gore i Institut
za sociološka istraživanja Filozofskog

fakulteta, Beograd. – Štamparije: od br. 1
(1961) Forum, Novi Sad; od br. 1/2 (1962)
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb; od br. 1/2
(1963) „Radiša Timotić”, Beograd; od br.
3/4 (1963) Servis Saveza udruženja pravnika
Jugoslavije, Beograd; od br. 1 (1967) Zavod
za izradu novčanica, Beograd; od br. 1
(1973) „Filip Višnjić”, Beograd; od br. 3/4
(1974) Medicinska knjiga, Beograd; od br.
2 (1975) Proleter, Loznica; od br. 3 (1975)
„Filip Višnjić”, Beograd; od br. 1/2 (1976)
Proleter, Loznica; od br. 1 (1995) Čigoja
štampa, Beograd. – Tekst na engl. jeziku: br.
4 (1995), br. 4 (1996) i br. 1 (1997); od br.
1 (2012?) na srp. i engl. jeziku; br. 2 (2016)
na engl. jeziku; od br. 3 (2016) na srp. i
engl. jeziku. – Drugo izdanje na drugom
medijumu: Sociologija (Online) = ISSN
2406–0712
ISSN 0038–0318 = Sociologija (Beograd)
UDK 316
COBISS.SR-ID 4115202
U fondu MBJ:
God. 20 (1978) br. 1+2/3,
God. 21 (1979) br. ,3–4
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SOCIOLOŠKI pregled / odgovorni
urednik Mihajlo V. Popović. – God. 1,
br. 1 (1961)–
. – Beograd : Srpsko
sociološko društvo, 1961– (Zrenjanin :
Budućnost). – 23 cm
Dostupno i na: http://www.socioloskipregled.
org.rs/ Dostupno i na: http://scindeks.ceon.
rs/journaldetails.aspx?issn=0085-6320.
–
Tromesečno. – Uporedni naslov od 1999.
na engl. jeziku: Sociological Review.
– Pоdnaslov: od br. 1/2 (1968) Časopis
Srpskog sociološkog društva; od br. 1 (1977)
Časopis sociološkog društva Srbije; od 1999.
i na engl. jeziku: Periodical of Sociological
Society of Serbia; na srp. i engl. jeziku: od
2007. Časopis Srpskog sociološkog društva
= Periodical of Serbian Sociological Society;
od br. 1 (2015) Časopis Srpskog sociološkog
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društva = Journal of Serbian Sociological
Society. – Glavni i odgovorni urednici: od br.
1 (1964) Slobodan Bosnić; od br. 1 (1965)
Živan Tanić; od br. 1/2 (1968) Milosav
Janićijević; od br. 1 (1971) Trivo Inđić;
od br. 1 (1974) Slobodan Bakić; od br. 2/3
(1975) Đorđije Uskoković; od br. 1 (1977)
Milosav Janićijević, Slobodan Bosnić;
od br. 1/2 (1981) Anđelka Milić, Borisav
Džuverović; od br. 1/2 (1983) Uglješa
Zvekić, Aljoša Mimica; od br. 1/2 (1985)
Sreten Vujović; od br. 3 (1987) Stjepan
Gredelj; od br. 1/2 (1989) Trivo Inđić; od br.
1/4 (1992) Milena Davidović; od br. 1 (1995)
Slobodan Vuković; od br. 1 (1997) Milan
Brdar; od br. 3/4 (1999) Zoran Avramović;
od br. 3/4 (2000) Dušan Vuković; od br. 1/2
(2004) Gordana Tripković; od br. 1 (2007)
Slobodan Antonić; od br. 1 (2009) Žolt
Lazar; od br. 1 (2013) Radmila Nakarada;
od br. 1 (2015) Dušan Marinković; od br. 3
(2017) Uroš Šuvaković. – Izdavač: od br. 1
(1977) Sociološko društvo Srbije u saradnji
sa Centrom za sociološka istraživanja
Instituta društvenih nauka, Beograd; od br.
1 (2012) Srpsko sociološko društvo, Institut
društvenih nauka i Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja, Beograd. –
Štamparije: od br. 1 (1964) Zavod za izradu
novčanica, Beograd; od br. 1 (1965) Servis
Saveza udruženja pravnika Jugoslavije,
Beograd; od br. 2/3 (1965) Studentski centar,
Beograd; od br. 1/2 (1968) Servis Saveza
udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd; od
br. 2/3 (1975) „Slobodan Jović”, Beograd;
od br. 1 (1977) Grafičko preduzeće „Jovan
Popović”, Beograd; od br. 1 (1995) Quattro
Press, Beograd; od br. 3 (1995) Midim
print, Beograd; od br. 3 (1996) Papirnica
„Dimitrijević”, Beograd; od br. 1 (1997)
Midim print, Beograd; od br. 1 (1998) MDD
System, Beograd; od br. 3/4 (2002) Goragraf,
Beograd; od br. 1 (2015) Art print, Novi Sad;
od br. 3 (2017) Graficolor, Kraljevo. – Od br.
1 (1998) ćir.; od br. 1 (2012) tekst na engl.
i srp. (ćir.) jeziku. – Pokrenut kao zbornik
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1938. u izdanju Društva za sociologiju i
društvene nauke, urednik Đorđe Tasić; ovo
je, po Milovanu Mitroviću (Jugoslovenska
predratna sociologija, str. 115) prvi pravi
sociološki časopis kod nas. Obnovljen kao
zbornik 1961. Kao časopis izlazi od 1964.
Imao prekide u izlaženju (1962–1963, 1966–
1967, 1969). – Drugo izdanje na drugom
medijumu: Социолошки преглед (Online)
= ISSN 2560–4880
ISSN 0085–6320 = Sociološki pregled
UDK 316
COBISS.SR–ID 932111
U fondu MBJ:
God. 5 (1971) br. ,3
God. 13 (1979) br. ,2,
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СПОНЕ : часопис за књижевност
и умјетност / главни и одговорни
уредник Бранко Јањушевић. – Год. 1,
бр. 1 (1969)–
. – Никшић (Трг Шака
Петровића 1) : Центар за културу
Никшић, 1969–. – 24 cm
Тромесечно. – Ћир.
ISSN 0350–4778 = Споне
УДК 82
УДК 3
COBISS.SR–ID 15918338

У фонду МБЈ:
Год. 13 (1981) бр. ,2–4
Год. 14 (1982) бр. ,3/4
164

СРПСКИ књижевни гласник
/ власник Светислав С. Симић ;
уредник Богдан Поповић. – Год. 1,
књ. 1, бр. 1 (феб. 1901)–год. 14, књ.
33, бр. 1 (јули 1914) ; н. с., књ. 1, бр.
1 (сеп. 1920)–књ. 62, бр. 7 (апр. 1941).
– Београд : Светислав С. Симић,
1901–1914; 1920–1941 (Београд :
Електрична штампарија Павловића и
Стојановића). – 24 cm

Корак библиотеке 3/2018

Dostupno i na: http://digital.nb.rs/scc/
browse.php?collection=no-srpski-knjizevniglasnik. – Излази 1. и 16. свакога месеца.
– Поднаслов: бр. 244, књ. 26 (1911)
Споменица Доситеја Обрадовића 1811–
1911; бр. 2, књ. 12 (1924) Споменица
Јована Скерлића. – Oд бр. 57, књ. 9 (1903)
власник и уредник Богдан Поповић,
заступа уредника Павле Поповић;
Уредници: од бр. 1, књ. 14 (1905) Павле
Поповић и Јован Скерлић; од бр. 1,
књ. 18 (1907) Јован Скерлић; од бр.
10, књ. 32 (1914) Павле Поповић; од н.
с., бр. 1, књ. 1 (1920) Богдан Поповић
и Слободан Јовановић; од бр. 1, књ. 2
(1921) Војислав М. Јовановић, директори
Богдан Поповић и Слободан Јовановић;
од бр. 2, књ. 4 (1921) Богдан Поповић и
Слободан Јовановић; од бр. 3, књ. 5 (1922)
директори Богдан Поповић и Слободан
Јовановић, уредник Светислав Петровић;
од бр. 1, књ. 6 (1922) Светислав Петровић
и Миодраг Ибровац; од бр. 1, књ. 9
(1923) Светислав Петровић; Одговорни
уредници: од бр. 1, књ. 22 (1927) Јован
М. Јовановић и Тихомир Р. Ђорђевић; од
бр. 1, књ. 44 (1935) Јован М. Јовановић
и Тихомир Р. Ђорђевић, уредник Милан
Предић; од бр. 7, књ. 50 (1937) Јован М.
Јовановић; од бр. 5, књ. 57 (1939) Милан
Грол и Светолик Јовановић; од бр. 5, књ.
58 (1939) уредници Божидар Ковачевић и
Радоје Л. Кнежевић. – Власници: од бр.
47 (1903) Љубомир Стојановић; од бр. 57
(1903) Богдан Поповић; од бр. 1, књ. 14
(1905) Љубомир Стојановић; од бр. 11, књ.
14 (1905) Војислав Вељковић; од бр. 5, књ.
16 (1906) Богдан Поповић; од бр. 1, књ.
2 (1921) Јован М. Јовановић и Владимир
Лацковић; од бр. 3, књ. 15 (1925) Јован М.
Јовановић и Тихомир Р. Ђорђевић; од бр.
7, књ. 50 (1937) Јован М. Јовановић; од бр.
5, књ. 57 (1939) Милан Грол и Светолик
Јовановић. – Штампарије: од бр. 9, књ.
2 (1901) Штампарија Д. Димитријевића;
од бр. 14, књ. 3 (1901) Штампарија

Петра Јоцковића; од бр. 55, књ. 9 (1903)
Штампарија Светозара Николића; од бр. 1,
књ. 18 (1907) за Демократску штампарију
Павле Ранковић; од бр. 155, књ. 19 (1907)
Нова штампарија – Давидовић; од н. с., бр.
6, књ. 3 (1921) Штампарија „Давидовић”
Павловића и друга; од бр. 6, књ. 5 (1922)
Штампарија „Родољуб” А.Д.; од бр. 1, књ.
20 (1927) Штампарија В. Јовановић; од
бр. 2, књ. 26 (1929) Штампарија графички
институт „Народна мисао” А. Д.; од бр. 7,
књ. 31 (1930) Народна штампарија; од бр.
1, књ. 42 (1934) „Нова штампарија”; од бр.
5, књ. 43 (1934) Штампарија „Смиљево”
Душана С. Татића; од бр. 1, књ. 45 (1935)
Штампарија „Графички инситут”; од бр.
7, књ. 51 (1937) Штампарија „Смиљево”.
– Сарадници: Иво Андрић, Лујо Бакотић,
Никола Банашевић, Мирко Бањевић,
Антун Барац, Душан Баранин, Милан
Беговић, Александар Белић, Станислав
Бинички, Десимир Благојевић, Милан
В. Богдановић, Милица Богдановић,
Милутин Бојић, Милан Будимир,
Марко
Цар,
Милош
Црњански,
Јован Цвијић, Веселин Чајкановић,
Владимир Черина, Богдан Чиплић, Васо
Чубриловић, Иво Ћипико, Бранко Ћопић,
Владимир Ћоровић, Светозар Ћоровић,
Бранимир Ћосић, Милан Ћурчин, Јевта
Дедијер, Алксандар Дероко, Јелена Ј.
Димитријевић, Петар Добровић, Радоје
Домановић, Драгутин Домјанић, Радосав
Драгутиновић, Раде Драинац, Јован
Дучић, Урош Џонић, Милан Ђоковић,
Јанко Ђоновић, Тихомир Р. Ђорђевић,
Бранко Ђукић, Милош Ђурић, Душан
Ђуровић, Ели Финци, Ђуро Гавела, Алојз
Градник, Милан Грол, Алберт Халер,
Стеван Христић, Хама Хумо, Миодраг
Ибровац, Александар Илић, Ватрослав
Јагић, Стеван Јаковљевић, Милета
Јакшић, Милица Јанковић, Милосав
Јелић, Алфред Јенсен, Душан Јерковић,
Боривоје Јевтић, Константин Јиречек,
Ђорђе Јовановић, Слободан Јовановић,
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БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Војислав Јовановић, Милан ЈовановићБатут, Јован Јовановић Змај, Прока Јовкић
(Нестор Жучни, псеудоним), Милан
Кашанин, Мираш Кићовић, Хасан Кикић,
Хуго Клајн, Божидар Кнежевић, Петар
Кочић, Петар Колендић, Жак Конфино,
Петар Коњовић, Мирко Королија,
Јосип Косор, Сречко Косовел, Божидар
Ковачевић, Јуш Козак, Станислав Краков,
Густав Крклец, Мирослав Крлежа,
Анђелко Крстић, Јован Кршић, Јосип
Кулунџић, Бранко Лазаревић, Младен
Лесковац, Никола Лопичић, Мате Ловрак,
Миливоје Лозанић, Десанка Максимовић,
Тодор Манојловић, Томо Маретић,
Сретен Марић, Даница Марковић, Симо
Матавуљ, Светозар Матић, Милутин
Миланковић, Сибе Миличић, Вељко
Милићевић, Зоран Мишић, Милорад
Ј. Митровић, Димитрије Митриновић,
Ненад Митров, Ранко Младеновић,
Стеван Мокрањац, Милош Московљевић,
Владимир Мошин, Матија Мурко,
Момчило Настасијевић, Владимир Назор,
Бошко Новаковић, Бранислав Нушић,
Риста Одавић, Тихомир Остојић, Георгије
Острогорски, Сима Пандуровић, Милорад
Панић, Драгољуб Павловић, Владислав
Петковић Дис, Бранислав Петронијевић,
Милорад Петровић, Растко Петровић,
Вељко Петровић, Радомир Раша Плаовић,
Александар Погодин, Михајло ПолитДесанчић, Богдан Поповић, Јован
Поповић, Павле Поповић, Тоне Потокар,
Јаша М. Продановић, Драгутин Прохаска,
Душан Радић, Никола Радојчић, Ђорђе
Сп. Радојчић, Ђуза Радовић, Велимир
Рајић, Милан Ракић, Ристо Ратковић,
Хасан Ребац, Милан Решетар, Марко
Ристић, Исак Самоковлија, Аница Савић,
Милош Савковић, Исидора Секулић,
Новак Симић, Јован Скерлић, Перо
Слијепчевић, Јела Спиридоновић-Савић,
Стеван Сремац, Душан Срезојевић,
Борисав Станковић, Љубомир Стојановић,
Франо Супило, Алекса Шантић, Антун
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Бранко Шимић, Динко Шимуновић,
Алојз Шмаус, Ђуро Шурмин, Драгутин
Тадијановић, Гвидо Тартаља, Анте
Тресић-Павичић, Тин Ујевић, Милутин
Ускоковић, Драгиша Васић, Душан
Васиљев, Жарко Васиљевић, Николај
Велимировић, Јосип Видмар, Владимир
Видрић, Ружа Винавер, Станислав
Винавер, Иво Војновић, Александар
Вучо, Бета Вукановић, Душан Вуксан,
John Woodroffe, Радован Зоговић, Јован
Живановић,
Велимир
Живојиновић
Massuka, Отон Жупанчић, Нико Жупанич.
– Поједини прилози на словен. и рус.
језику (период до 1941). – Nastavlja se
kao: Српски књижевни гласник (Београд.
1992) = ISSN 0354–2769
ISSN 1450–6572 = Српски књижевни
гласник (Београд. 1901)
УДК 82(05)
COBISS.SR–ID 11799303
У фонду МБЈ:
Књ. 2 (1901) бр.,5–6
Књ. 3 (1901) бр. 1,
Књ. 24 (1910) бр. ,11–12
Књ. 25 (1910) бр. ,3–4,
Књ. 31 (1913) бр. 1,
Књ. 6 (1922) бр. 1,
Књ. 26 (1929) бр. ,3,5,
Књ. 27 (1929) бр. ,4,
Књ. 28 (1929) бр. ,3,
Књ. 28 (1929) бр. ,3,
Књ. 30 (1930) бр. ,5–6,
Књ. 32 (1931) бр. ,4,7,
Књ. 33 (1931) бр. ,3–5,
Књ. 33 (1931) бр. ,3–5,
Књ. 38 (1933) бр. ,3,
Књ. 43 (1934) бр. ,4,8
Књ. 49 (1936) бр. ,6,
Књ. 58 (1939) бр. ,3,
Књ. 59 (1940) бр. 1,
Књ. 61 (1940) бр. ,5,
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СТИГ : часопис за културу,
уметност и друштвена питања /
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главни и одговорни уредник Милисав
Миленковић. – Год. 1, бр. 1 (1970)–
. – Мало Црниће : Општинска
заједница културе, 1970– (Пожаревац
: Штампарија Просвета). – 20 cm
Тромесечно. – Поднаслов од бр. 93 (1995)
Часопис за књижевност, уметност и
културу. – Уредници: одговорни уредник
од бр. 25 (1976) Србољуб Митић; главни
уредник од бр. 38 (1979) Богољуб
Ивановић; одговорни уредник од бр. 42
(1980) Ана Дудаш; главни и одговорни
уредници: од бр. 58/59 (1986) Зоран
Благојевић; од бр. 68/69 (1992) Ана Дудаш;
од бр. 73 (1995) Драгослав Живадиновић;
од бр. 84 (2000) Светомир Мирковић;
од бр. 110 (2013) Драган Т. Јовић. –
Издавачи: од бр. 25 (1976) Културнопросветна заједница Мало Црниће; од бр.
58/59 (1986) Новинско-издавачка радна
организација Графостиг; од бр. 68/69
(1992) Центар за културу, Мало Црниће.
– Штампарије: од бр. 6 (1972) „Димитрије
Давидовић”, Смедерево; од бр. 25 (1976)
Просвета, Пожаревац; од бр. 77 (1997)
„Стојадиновић”, Петровац на Млави; од
бр. 109 (2013) Ситограф, Пожаревац.
ISSN 0350–834X = Стиг (Мало Црниће)
УДК 82
УДК 008
УДК 7
COBISS.SR–ID 4666882
Фонд МБЈ:
Год. 7 (1976) бр. ,29/30
Год. 9 (1978) бр. 33/34–35/36,
Год. 10 (1979) бр. 38,
Год. 11 (1981) бр. ,46
Год. 12 (1982) бр. ,49
Год. 13 (1983) бр. 50–51
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СТОЖЕР : месечни часопис
за науку и уметност / власници
Драгутин
Милић
и
Момчило
Влајковић ; одговорни уредник

Момчило Стаменковић; уређује Мих.
Б. Стаковић. – Год. 1, бр. 1 (новембар
1930)–год. 6, бр. 4 (април 1935). –
Београд : [Драгутин Милић], 1930–
1935 (Београд : Штампарија Чоловића
и Маџаревића). – 20 cm
Излази почетком сваког месеца. – Од
бр. 3/4 (1931) Југословенски књижевни
месечник; од бр. 5 (1931) Месечник за
књижевност, уметност и културу; од
бр. 4 (1935) Месечник за књижевност
и уметност. – Од бр. 2 (1930) власник
Драгутин Милић. – Од бр. 7/8 (1932)
издавач Дргутин Милић. – Одговорни
уредници: од бр. 5 (1931) Јован Поповић;
од бр. 12 (1931) Драгутин Милић. –
Штампарије: од бр. 3/4 (1931) Штампарија
Живка Маџаревића (пређе „Туцовић”); од
бр. 9/10 (1931) Штампарија „Змај Јова”;
од бр. 5/6 (1932) Народна штампарија;
од бр. 1 (1933) Штампарија „Народна
мисао”; од бр. 11/12 (1934) Штампарија
Драг. Грегорића. – Од бр. 3/4 (1931) наслов
штампан лат. – Има и текстова штампаних
лат.
УДК 82
COBISS.SR–ID 25409804
У фонду МБЈ:
Год. 2 (1931) бр. ,6_7/8–9/10,
Год. 3 (1932) бр. ,2,
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THEORIA : časopis Filozofskog
društva Srbije / glavni i odgovorni
urednik Aleksandar Kron. – 1975, br.
[1]–
. – Beograd : Filozofsko društvo
Srbije, 1975– (Beograd : „ Radiša
Timotić”). – 25 cm
Dostupno i na: http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/theoria/index_
html?stdlang=... – Tromesečno. – Podnaslov
od 2009. Časopis Srpskog filozofskog
društva. – Glavni i odgovorni urednici: od br.
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БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
1 (1981) Zdravko Kučinar; od br. 1/2 (1984)
Mladen Kozomara; od br. 1/2 (1987) Kosta
Čavoški; od br. 3/4 (1989) Zoran Đinđić; od
br. 1 (1991) Milorad Stupar; od br. 2 (1994)
Živan Lazović; od br. 3 (1996) Nikola Grahek;
od br. 1 (1998) Miloš Arsenijević; od br. 1/2
(2000) Rastko Jovanović; od br. 1/2 (2004)
Milanko Govedarica; od br. 3 (2008) Drago
Đurić; od br. 2 (2013) Mašan Bogdanovski.
– Izdavač: od br. 1 (1975) Republička
zajednica nauke SR Srbije, Beograd; od
br. 1/2 (1976) Filozofsko društvo Srbije,
Beograd. – Štamparije: od br. 1/2 (1976)
„Slobodan Jović”, Beograd; od br. 1/2 (1978)
Privredni pregled, Beograd; od br. 1 (1981)
Glas, Beograd; od br. 3 (1992) Quatro press,
Beograd; od br. 2 (1994) Bobex, Beograd;
od br. 1/2 (2000) Zuhra, Beograd; od br. 1/4
(2002) Plato, Beograd; od br. 3 (2014) Dent
DS, Beograd. – U br. 1/2 (1976) redakcija
obaveštava da je zbog niza teškoća u kojima
se nalazi redakcija „Filozofije” skupština
Filozofskog društva Srbije 9. 5. 1976. god.
odlučila da se u izdavanju preskoči 1974. i
da se časopis od 1976. pojavi pod naslovom
Theoria; redakcija časopisa Theoria izdala
je 1975. specijalan broj umesto brojeva
„Filozofije” za 1974. (posvećen I. Kantu). Br.
3 (1983) posle privremene zabrane pojavio
se uz dve doštampane strane; br. 4 (1983)
trajno zabranjen (navodi redakcija u br. 1/2
(1984)). – Tekst: od br. 1 (2013) na srp. i
engl. jeziku; od br. 1 (2015) na srp. jeziku;
od br. 3 (2015) na srp. i engl. jeziku; od br.
4 (2015) na srp. jeziku. – Drugo izdanje
na drugom medijumu: Theoria (Belgrade.
Online) = ISSN 2406–081X
ISSN 0351–2274 = Theoria (Beograd)
УДК 1
COBISS.SR–ID 556303
U fondu MBJ:
God. 20 (1977) br. 1/2,
God. 21 (1978) br. 1/2,
God. 24 (1981) br. 1,4
God. 25 (1982) br. 1/2–3/4
God. 26 (1983) br. 1/2,
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U fondu ŽLĆ:
God. 29 (1986) br. 1/2,
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УЧИТЕЉ : орган Удружења
учитеља Срба, Хрвата и Словенаца
= Ĺ Instituteur : revue mensuelle de ĺ
association des instituteurs et institutrices
Serbes, Croates et Slovénes / уредник
Милан Ст. Недељковић. – Год. 1, бр.
1/2 (новембар/децембар 1917)–бр. 7/8
(мај/јун 1918). – Paris : [Удружење
учитеља Срба, Хрвата и Словенаца],
1917/18 (Paris : „Union”). – 23 cm
Једанпут месечно. – Има текстова и на
франц. језуку. – Од бр. 7/8 (1918) уређује
Редакциони одбор: Грујо Аџемовић,
Љуба Љотић, Тома Илић, Срећко Џамоња,
Драг. Михаиловић. – Садржи прилоге
о активности Удружења учитеља; о
избеглим ђацима и другим лицима;
истиче се допринос учитеља у I св.
рату. – Југословенска оријентација; циљ
је слобода, демократија, просвећеност
(„Наша реч”, бр. 1/2–1917, стр. 6–8).
– Сарадници: Сретен Динић, Синиша
Протић, Мил. М. Вукићевић, Драг. М.
Михаиловић, Јован М. Жујовић, Чед. М.
Тодоровић...
УДК 37–054.72(=163.3/.6)(44)
УДК 314.15(=163.4/.6)(44)
COBISS.SR–ID 22080780
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1917/1918) бр. 1/2,
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УЧИТЕЉ : орган Учитељског
удружења за образовање и васпитање
/ власник и издавалац Учитељско
удружење ; одговорни уредник Н.
[Никола] Р. Поповић. – Год. 1, бр. 1
(20. јануар 1882)–год. 33, бр. 10 (14.
јун 1914); год. 1 (34), бр. 1/2 (јан./
феб. 1920)–год. 21(55), св. 5/6 (јан./
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феб. 1941) ; год. 1 (34), бр. 1/2 (јан./
феб. 1920)–год. 21(55), св. 5/6 (јан./
феб. 1941). – Београд : Учитељско
удружење,
1882–1941
(Београд
:
Краљевско
српска
државна
штампарија). – 28 cm; 23 cm

Три пута месечно. – Од 1920. упоредни
наслов на словен. језику; од 1931/32.
наслов наизменично штампан ћир. и лат. –
Поднаслови: од бр. 1 (1891/92) Педагошко
књижевни лист. Орган Учитељског
удружења; од 1906/07 Орган Учитељског
удружења у Краљ. Србији и свих српских
учитеља; од бр. 1 (1920) Педагошки
часопис
за
стручно
усавршавање
учитеља и школски живот; од бр. 1
(1936/37) Педагошко социјални часопис
Југословенског учитељског удружења. –
Одговорни уредници: од бр. 7 (1883) М.
Велица; од бр. 27 (1883) Р. Стојаковић;
од бр. 29 (1883) Лаза Ј. Обрадовић; од бр.
1 (1884) Драг. Топлица; од бр. 7 (1886)
Никола Р. Поповић; од бр. 16 (1887) Д.
[Димитрије] Ј. Путниковић; од бр. 20
(1887) Никола Р. Поповић; од бр. 26 (1887)
Коста Петровић; од бр. 1 (1891) Милош
Велицки; од бр. 1 (1892) Дим. [Димитрије]
Ј. Путниковић; од бр. 1 (1894/95) Ђ. С.
Којић; од бр. 2 (1894/95) М. Велицки;
од бр. 10 (1894/95) Ђ. С. Којић; од бр. 1
(1895/96) Д. [Димитрије] Ј. Путниковић;
од бр. 3 (1895/96) М. Велицки; од бр.
1 (1896/97) Н. М. Чолаковић; од бр. 1
(1897/98) Мих. М. Станојевић; од бр.
1 (1898/99) Дим. Ј. Соколовић; од бр.
1 (1900/01) Мих. Станојевић; од бр.
1 (1902/03) Н. М. Чолаковић; од бр. 1
(1903/04) Мих. М. Станојевић; од бр. 1
(1911/12) Ђорђе С. Којић; од бр. 1 (1920)
Мих. С. Станојевић; од бр. 1 (1929/30)
Вујица Петковић; од бр. 1 (1933/34)
Радиша С. Стефановић; од бр. 1 (1934/35)
Милић Р. Мајсторовић. – Излази: од 1889
месечно; од 1891/92. месечно осим јула
и августа; од 1894/95. два пута на месец;
од 1896/97. једанпут месечно; од 1902/03.

два пута месечно; од 1904/05. једанпут
месечно. – Штампарије: од бр. 9 (1894/95)
Штампарија Петра Танасковића; од бр. 10
(1894/95) Парна радикална штампарија;
од бр. 11 (1894/95) Штампарија Петра К.
Танасковића; од бр. 1 (1898/99) Државна
штампарија Краљевине Србије; од бр. 8
(1898/99) Парна радикална штампарија;
од бр. 1 (1900/01) Штампарија Павловића
и Стојановића; од бр. 1 (1901/02) Државна
штампарија Краљевине Србије; од бр.
1 (1902/03) Штампарија Светозара
Николића; од бр. 1 (1906/07) Нова
штампарија Давидовић; од бр. 1 (1911/12)
Штампарија „Доситеј Обрадовић”; од
бр. 1 (1920) Штампарија К. Грегорића;
од бр. 3 (1920) Штампарија „Љубомир”
Милана Б. Вељковића; од бр. 1 (1920/21)
Штампарија „Св. Сава”; од бр. 1 (1928/28)
Штампарија „Привредник”. – Часопис је
редовно излазио до почетка рата 1914. а
онда је обустављен. Обновљен је 1920.
године, а од 1923. има дуплу нумерацију
годишта, а бројеви су обележени свескама.
Излазио је као орган Југословенског
учитељског удружења и од тада штампан
ћир. и лат. Престао да излази услед рата
1941. године. – Види: Српска штампа
: 1768–1995 / Милица Кисић, Бранка
Булатовић. – Београд, 1996, 93.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 22783756
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1882) бр. ,2–3<1 лист>+4,6–10,13–
16,19,21–23,
Год. 5 (1886) бр. ,2–9,11–19,21,23–27,
Год. 6 (1887) бр. 1,3–16,20–21,26–28,35–
36
Год. 7 (1888) бр. ,2,4–17,21–22,
Год. 13 (1893/1894) бр. 1<оштећено>+2–
3<дод.
Предавач>+4<оштећено><дод.
Предавач
за
децембар>+5/6+7<дод.
Предавач за март>+8<дод. Предавач за
април>+9<дод. Предавач за мај>+10
Год. 22 (1902/1903) бр. 1–14,16–20
Год. 24 (1904/1905) бр. ,2,
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Год. 31 (1911/1912) бр. 1–4,
Год. 34 (1920) бр. 1/2,
Год. 1 (1920/1921) бр. ,8,
Год. 3(37) (1922/1923) бр. ,6–8,
Год. 4(38) (1923/1924) бр. 1–2,
Год. 5(38?) (1923/1924) бр. ,2+3/4+5–
6,8+9/10
Год. 6(39) (1925/1926) бр. 1–4+5<Јанков
број>+6–8+9/10
Год. 7(40) (1926/1927) бр. 1,3–4,
Год. 8(41) (1927/1928) бр. ,2–3,8,
Год. 9(42) (1928/1929) бр. ,9/10
Год. 12(45) (1931/1932) бр. 1–2,4–10
Год. 13(47) (1932/1933) бр. ,3–10
Год. 15(49) (1934/1935) бр. 1–10
Год. 16(50) (1935/1936) бр. 1–4,5–7+8/9+10
Год.
17(51)
(1936/1937)
бр.
1–2+3/4,6/7+8+9/10
Год. 18(52) (1937/1938) бр. 1,3,
Год. 19(53) (1938/1939) бр. 1–2+3/4+5–
6+7/8–9/10
Год.
20(54)
(1939/1940)
бр.
,4/5+6+7/8<оштећен>+9/10
Год. 21(55) (1940/1941) бр. 1/2–5/6
У фонду МПМ:
Год. 4(38) (1923/1924) бр. ,3,9,
Год. 5(38?) (1924/1925) бр. 1–2+3/4
Год. 6(39) (1925/1926) бр. 1–2,
Год. 7(40) (1926/1927) бр. ,3,6,
Год. 9(42) (1928/1929) бр. ,5,
Год. 10 (1929/1930) бр. 1,4,10
Год. 11(44) (1930/1931) бр. ,8,
Год. 12(45) (1931/1932) бр. ,3–6,
Год. 13(47) (1932/1933) бр. 1,7–9,
Год. 14(48) (1933/1934) бр. 1–2,4,6–10
Год. 15(49) (1934/1935) бр. ,2–5,9,
Год. 18(52) (1937/1938) бр. ,3,7/8–9/10
Год. 19(53) (1938/1939) бр. 1–2+3/4,7/8,
Год. 20(54) (1939/1940) бр. ,2/3,9/10
Год. 21(55) (1940/1941) бр. 1/2–3/4,
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УЧИТЕЉСКА искра : просветношколски часопис / власник и
одговорни уредник Драг. [Драгиша]
М. Михаиловић. – Год. 1, бр. 1 (јун
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1921)–год. 8, бр. 4 (децембар 1928). –
Крагујевац – Београд : [Драгиша М.
Михаиловић], 1921–1928 (Крагујевац
: Штампарија „Шумадија” Аце
Јовановића). – 25 cm
Mесечно у току школске године. – Издаје
од бр. 1 (1925) Драг. М. Михаиловић.
– Излази од бр. 1 (1928) у Београду.
– Уредници: од бр. 1 (1925) Ђурђе С.
Миленковић; од бр. 1 (1928) Душан
Виторовић. – Излази од бр. 1 (1928/29)
сваког 25. у месецу. – Од бр. 1 (1928)
Штампарија „Јовановић”. – Важи за
напредан просветно-педагошки часопис
који је од септембра 1928. излазио у
Београду.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 23451404
У фонду МПM:
Год. 3 (1923/1924) бр. ,5,
Год. 4 (1924/1925) бр. ,3,
У фонду МБЈ:
Год. 3 (1923/1924) бр. ,7+8/9,
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УЧИТЕЉСКА стража : лист
за просветно–школска и културна
питања / власник и одговорни
уредник Драгутин М. Михаиловић.
– Год. 1, бр. 1 ( април 1935)–год. 3,
бр. 10 (октобар 1937); год. 4, бр. 1
(1939)–год. 7, бр. 1/2 (јануар/фебруар
1941). – Крагујевац : [б. и.], 1935–1941
(Крагујевац : Штампарија „Шумадија”
А. Јовановића). – 25 cm; 24 cm
Месечно. – Од бр. 1/2 (1940) Лист за
просветна учитељска и друштвена
питања. – Од истог броја уредник Ђуро
Губеринић. – Штампарије: од бр. 2 (1937)
Штампарија Живка Маџаревића; од бр.
1/2 (1940) Штампарија „Графика”. –
Место издања од бр. 2 (1937) Београд.
– Излази од 1940. сваког месеца осим
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јула и августа. – Од истог броја само на
корицама наслов и поднаслов штампани
упоредо ћир. и лат. – Услед забране лист
није излазио 1938. године, а бр. 1 за 1939.
био је такође забрањен.
УДК 37(497.11)
COBISS.SR–ID 23532812
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1935) бр. ,3+4/5–6/7
Год. 2 (1936) бр. 1/2–3/4,9/10
Год. 3 (1937) бр. 1,5/6+7,
Год. 5 (1939) бр. 1,
Год. 6 (1940) бр. ,5/6,
У фонду МПМ:
Год. 2 (1936) бр. ,7/8,
Год. 6 (1940) бр. 1/2,
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УЧИТЕЉСКА
узданица
:
педагошко-литерарни
часопис
ученика учитељских школа / власник
„Узданица”,
педагошко-литерарна
дружина ђака јагодинске Учитељске
школе ; одговорни уредник Илић
Живојин. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1939)–
год. 2, бр. 8 (мај 1940). – Јагодина :
[б. и.], 1939–1939/1940 (Свилајнац
: Штампарија Савременост Д. Ж.
Костића). – 24 cm
Излази сваког месеца, сем јула и августа.
– Од бр. 1 (1939/40) одговорни уредник
Ђокић Станимир. – Од бр. 4 (1939)
Штампарија Глигоријевића (Јагодина).
УДК 37+82
COBISS.SR–ID 22087948
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1939) бр. 1,
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УЧИТЕЉСКИ гласник : орган
младих учитеља / власник и уредник
Милорад М. Петровић. – Год. 1,
бр. 1 (1905). – [Б. м.] : Милорад М.
Петровић, 1905 (Београд : Штампарија

Светозара Николића). – 24 cm
Сваког првог и петнаестог у месецу. –
Годишња цена за Србију за пола године
3 динара, а за годину 6 динара. За
остале земље 10 дин. годишње. – Види:
Југословенска штампа. – Београд, 1911,
95. – Према: Социјалистички педагошки
часописи у Србији / Милош Б. Јанковић. –
Београд, 1953, 9 изашао је само један број.
„Први су број тога листа одушевљено
поздравили млађи учитељи, али услед
непоштења уредника листа други број
није ни ни изишао.”
УДК 371.12(497.11)
COBISS.SR–ID 120523276
У фонду МПМ:
Год. 1 (1905) бр. 1
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УЧИТЕЉСКИ подмладак : list
učenika učiteljskih škola / уређује
Одбор ученика учитељских школа
; од стране власти одговара Бож. С.
Поповић. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1926)–
год. 10, бр. 9/10 (новембар/децембар
1935). – Ужице : [б. и.], 1926–1935
(Ужице : Штампарија Љуб. Љ.
Ранаковића). – 24 cm
[Излази 10. пута годишње]. – Од бр. 1/2
(1927) издају ученици Учитељске школе.
– У часопису су сарађивали ученици,
касније познати писци Бранко Ћопић,
Гојко Бановић, Ранко Маринковић и др.
УДК 373.5(497.11)
COBISS.SR–ID 23203084
У фонду МПМ:
Год. 1 (1926) бр. 1,3–6+7/8–9/10
Год. 1 (1926) бр. 1–3,6,7,
Год. 2 (1927) бр. 1/2+3–4,7/8,
Год. 2 (1927) бр. 1–6,
Год. 3 (1928) бр. 1,5/6,
Год. 3 (1928) бр. ,7–9,
Год. 4 (1929) бр. ,2/3,5/6,
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Год. 4 (1929) бр. ,2–6,
Год. 5 (1930) бр. ,2,
Год. 6 (1931) бр. ,3–4+5/6–7/8,
Год. 7 (1931) бр. ,8,
Год. 8 (1933) бр. 1,3–4+5/6–7/8,10
Год. 9 (1934) бр. ,5/6–7/8,
Год. 9 (1934) бр. ,5/6–7/8,
Год. 10 (1935) бр. 1/2,7/8,

3408; i nastaje: Historia, Historama = ISSN
1255–8230
ISSN 0018–2273 = Historama (Paris. 1963)
UDK 94(100)
COBISS.SR–ID 515594401
U fondu DMP:
(1973) no. ,258–261,264,
(1974) no. ,267,
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УЧИТЕЉСКИ покрет : педагошкосоцијални часопис / власник Душан
Д. Марковић ; уредници Митар П.
Митровић и Раде Вуковић. – Год. 1,
св. 1/2 ( јануар/фебруар 1933) – год.
2, св. 5/6 (мај/јун 1934). – Скопље :
Власник Душан Д. Марковић, 1933–
1934 (Скопље : Штампарија „Јужна
Србија”). – 24 cm
Mесечно (oсим јула и августа). – Од
1934. власници Димитрије В. Ивановић
и Драгослав Ђурић. – Од 1934. одговорни
уредник Митар Митровић; од бр. 5/6
(1934) Душан Д. Марковић. – Од 1934.
излази у двомесечним свескама сем јула
и августа.
УДК 37
COBISS.SR–ID 23176972
У фонду МПМ:
Год. 1 (1933) бр. 1/2–9/10
Год. 2 (1934) бр. 1/2–5/6
У фонду МБЈ:
Год. 1 (1933) бр. ,3/4,9/10
Год. 2 (1934) бр. ,3/4+5/6
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HISTORAMA. – Saint–Ouen :
Chaix, 1963–1980
Mesečno. – Je nastavak: Geographia (Paris.
1951) = ISSN 0431–2031. – Spaja se sa:
Historia (1956) = ISSN 0018–2281; Histoire
magazine (Paris. 1979) = ISSN 0223–4173;
Historama, Histoire magazine = ISSN 0752–
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HISTORIA : la revue vivante du
passé / direceteur Christian Melchior. –
1956–1994, n° 565. – Paris : [Tallandier],
1956–1994. – 28 cm
Mesečno. – Ima suplement ili prilog:
Historia. Hors série = ISSN 0440–9035. –
Ima suplement ili prilog: Historia. Spécial =
ISSN 0241–712X. – Je nastavak: Lisez–moi
Historia = ISSN 1142–9224. – Delimično
se nastavlja kao: Historia, Historama =
ISSN 1255–8230. – Spaja se sa: Historama,
Histoire magazine = ISSN 0752–3408;
Historia, Historama = ISSN 1255–8230; i
nastaje: Historia, Historama = ISSN 1255–
8230
ISSN 0018–2281 = Historia (1956)
UDK 93/94
COBISS.SR–ID 3413260
U fondu DMP:
(1973) no. ,319,
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[HISTORIA. Hors série]. – Paris :
Tallandier, 1966–1976
Dvomesečno. – Nastavlja se kao: Historia.
Spécial = ISSN 0241–712X
ISSN 0440–9035 = Historia. Hors série
UDK 94(100)
COBISS.SR–ID 515586465
U fondu DMP:
(1972) no. 26<La Gestapo en France>
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ШКОЛСКИ покрет : месечни
педагошки
часопис
/
власник
Учитељска секција у Лесковцу
; уредник Д. [Димитрије] Ђ.
Димитријевић. – Год. 1, бр. 1 ( мај
1921) – год. 2, бр. 11/12 ( децембар
1922 ). – Врање ; Лесковац : [б.и.],
1921–1922 (Врање : Штампарија и
књиговезница „Нови свет”). – 24 cm

1904–1905, 1908.
ISSN 2334–7406 = Школскій листъ
УДК 37
COBISS.SR–ID 72677127
У фонду МПМ:
Год. 10 (1868) бр. 1–24

Месечно. – Од бр. 6/7/1921 место издања
Лесковац. – Од бр. 6/7 (1921) Штампарија
„Покрет” у Лесковцу.
УДК 37
COBISS.SR–ID 24044812
У фонду МПМ:
Год. 2 (1922) св. 1/2,
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ШКОЛСКІЙ листъ / одговорни
уредник Ђорђе Рајковић. – Год. 1,
св. 1 (1858)–год. 39, св. 15/16 (1910).
– У Новомъ Саду : Брзотискомъ
Епіскопске кньигопечатнě, 1858–
1910. – 21 cm
Dostupno i na: http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/
zbirka/novina/skolski-list-1858-1901.
–
Недељно. – Двонедељно. – Месечно. –
Год. 5, (1862)–год. 7 (1865) уређује Ђорђе
Натошевић; год. 8 (1866)–год. 11 (1869),
год. 12 (1880)–год. 35 (1903) уређује
Никола Ђ. Вукићевић; год. 36 (1906)–год.
37 (1907) уредник је Ђорђе Поповић; год.
38 (1909)–год. 39 (1910) уређују Мита
Клицин и Божидар Борђошки. – До 1862.
излази у Новом Саду, од 1864. у Будиму,
од 1866. до 1903. у Сомбору, а затим у
Сремским Карловцима. – Штампано
је 2. изд. за год. 1858 и 1859. – У 1866.
и у 1867. години уз лист излази месечни
додатак ПриятелЬ србске младежи, који
има своју годину излажења и нумерацију.
У 1866. изашло је 12, а у 1867. години 24
броја. – Прекиди у излажењу: 1870–1879,

141

БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Регистар наслова
Almanach du Journal amusant 1
Annuaire de la ville de Belgrade 29
Annuaire de la Société historique de
Bosnie et Herzégovine 30
Архив за правне и друштвене науке 2
Архивски преглед 3
Библиографски вјесник 4
Библиотекар 5
Bibliotekarstvo 6
Билтен Завода за унапређење
школства Народне Републике Србије
7

Борба 9
Borba 8
Браничево 10
Браство 11
Будућност 12, 13
Bulletin du Musée Ethnographique de
Belgrade 22
Bulletin of the Ethnographic Museum in
Belgrade 22
Вардарче 14
Васпитање и образовање 15
Венац 16, 17
Весник српске цркве 18
Глас 19
Glas 19
Глас недужних 20
Глас Српске краљевске академије.
Други разред 21
Гласник Етнографског музеја у
Београду 22
Гласник Југословенског
професорског друштва 23
Гласник Одјељења умјетности 24
Гласник Професорскога друштва 25
Гласник Савеза трезвене младежи 26
Гласникъ Дружтва србске
словесности 27
Gledišta 28

142

Годишњак града Београда 29
Godišnjak Istoriskog društva Bosne i
Hercegovine 30
Годишњак Планинарског савеза
Србије за ... 31
Годишњак Учитељског удружења у
Краљевини Србији за ... 32
Годишњица Николе Чупића 33
Dalje 34
Дело 35
Djelo 36
Дом и школа 37
Домети 38
Єжегодник Исторического обшчества
Боснии и Герцеговины 30
Жена данас 39
Живот 40
Живот и рад 41
Život i škola 42
Zadarska revija 43
Записи 44
Зборник за друштвене науке 45
Зборник за славистику 46
Zbornik za historiju školstva i prosvjete
47

Зборник Историјског музеја Србије
48

Зборник Матице српске. Серија
друштвених наука 49
Зборник Музеја Првог српског
устанка 50
Зборник Филозофског факултета 51
Здравље 52
Земљорадничка задруга 53
Ideje 54
Izbor 55
Izraz 56
Историјски гласник 57

Корак библиотеке 3/2018

Историјски записи 58
Историски преглед 59
Jugoslavskij istoričeskij žurnal 61
Југословенске народне новине 60
Jugoslovenski istorijski časopis 61
Југословенски историски часопис 62
Јужни преглед 63
Календар Главног одбора
Јединствених синдиката Србије 64
Književni savremenik 65
Књижевни север 66
Књижевност 67
Књижевност и језик 68
Коммунист 69
Комунист 70, 71
Кроз планине 72
Културни живот 73
Kulturni radnik 74
Ĺ Instituteur 168
La Nouvelle generation 88
Летопис Матице српске 75
Ловац 76
Марксистичка мисао 77
Međunarodni problemi 78
Мисао 79
Мисионар 80
Млада култура 81
Младост 82
Napredak 83
Народна омладина 84
Народна просвета 85, 86
Народне новине 87
Народни подмладак 88
Народни пријатељ 89
Народно просвећивање 90, 91
Настава и васпитање 92
Настава језика и књижевности у
средњој школи 93
Наставник 94
Наука и религия 95
Наша књижевност 96

Наша народна школа 97
Naša stvarnost 98
Наша школа 99, 100
Наше планине 101
Naše teme 102
New–Generation 88
Нова Војводина 103
Nova misao 104
Нова школа 105
Нови тежак 106
Ново коло 107
Огледи 108
Organizacija 109
Отаџбина 110
Pädagogik 111
Паидеиа 112
Панчевац 113
Pedagogija 114
Pedagoška stvarnost 115
Pedagoški rad 116
Pitanja 117
Побратимство 118
Pogledi 119
Подринска учитељска библиотека 120
Popotnik 121
Правна мисао 122
Практична жена 123
Praxis 124
Преглед 125
Предавач 126
Прилози за књижевност, језик,
историју и фолклор 127
Прилози за психологију детета 128
Просвета 130
Prosveta 129
Просветни гласник 131
Просветни преглед 132
Просветни радник 134
Prosvetni radnik 133
Просветно дело 135
Просвјета 136
Proceedings for Social Sciences 45
PTT arhiv 137

143

БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Рад 138
Раденик 139
Развитак 140
Расковник 141
Ратни поменик 142
Ратник 143
Ратнички гласник 144
Review of slavic studies 46
Revija 145
Revija za sociologiju 146
Revija školstva 147
Revue de la psychologie de l’enfant 128
Revue historique Yougoslave 61
Republika 148
Recueil des Travaux de la Faculté de
Philosophie 51
Родитељ 149
RTV 150
Savremena škola 151, 152
Savremenost 153
Славистический сборник 46
Славяне 154
Словенско братство 155
Советская педагогика 156
Sodobna pedagogika 157
Socijalizam 158
Socijalizam u svetu 159
Социјална и здравствена политика

Sociological review 146
Sociološki pregled 162
Споне 163
Српски књижевни гласник 164
Стиг 165
Стожер 166
Theoria 167
Учитељ 168, 169
Учитељска искра 170
Учитељска стража 171
Учитељска узданица 172
Учитељски гласник 173
Учитељски подмладак 174
Учитељски покрет 175
Historama 176
Historia 177
[Historia. Hors série] 178
Хисторијски преглед 59
Школски покрет 179
Школскій листъ 180
Yugoslav historical review 61

160

Sociologija 161
Summary: A significant part of the periodical publications collection of the Public Library
of Uzice is contained in a memorial libraries kept in the Homeland Department. Donors are
important cultural and educational workers from the region of Uzice: Miloš B. Janković,
Mitar P. Mitrović, Dragutin M. Prljević and Živan L. Ćirić. This work brings a catalog of
periodical publications from gift collections. It contains 180 bibliographic units arranged in
alphabetical order.
Key words: periodicals, memorial libraries, Miloš B. Janković, Mitar P. Mitrović, Dragutin
M. Prljević, Živan L. Ćirić.

144

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
Бојана Веселиновић
bojana.veselinovic@nb.rs
Народна библиотека Србије, Београд

УДК 025.321:004.65
025.43:004.65
025.342:025.43

Ивана Јашовић
ivana.jasovic@nb.rs
Народна библиотека Србије, Београд

ПРИСТУПНА ТАЧКА, КАТАЛОГ И НОРМАТИВНА ДАТОТЕКА
Сажетак: Данас се информације све више смештају и проналазе на интернету, а
њихов број убрзано расте. Фокус библиотекара се тако, са штампаних, полако преноси
и на електронске медије. Дефинисањем садржаја докумената по унапред утврђеним
принципима, коришћењем нормираних облика имена по унапред утврђеним
стандардима, као и доследна примена библиографских стандарда, корисницима би се
омогућио бржи приступ траженим садржајима. Први корак у овом дугом и захтевном
процесу је формирање нормативних датотека. У нашој земљи, у Народној библиотеци
Србије, Библиотеци Матице Српске и Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић”, а у сарадњи са Институтом информацијских знаности из Марибора,
почев од 2006. године, ради се на формирању нормативних датотека за јединствене
именске одреднице. Након периода тестирања и провере о придржавању прописаних
стандарда, дошло би до примене ових нормативних база на националном нивоу, али
и до укључивања и сарадње наших библиотечких институција на интернационалном
нивоу. Овим би се библиографски центри у нашој земљи придружили мањем броју
институција у свету које су успеле да успоставе систем библиографске контроле и
стандарда који она намеће.
Кључне речи: приступне тачке, нормативне датотеке, каталогизација, OCLC, VIAF,
библиографски запис, нормативна контрола, стандардизација.

Увод
Током историје, библиотекари су се руководили различитим начелима и циљевима како би што боље и свеобухватније дефинисали информације у документима и пружили их на увид корисницима. Овај циљ
је, донекле, постигнут формирањем предметних одредница и каталога
базираних на одређеним правилима, које су дефинисали сами библиотекари на основу дотадашњег искуства. Касније се јавила потреба да се
и документи којих није било у библиотекама обезбеде заинтересованим
корисницима. Последњих година, то је постало могуће кроз „умрежавање” база различитих библиотека, а коришћењем, данас, свеприсутних
информационих технологија.
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Основни циљ документационо-информационог центра у библиотекарству „је да пружи брзу и непосредну информацију о одређеном предмету-теми”.1 У ту сврху постављани су различити циљеви и начела, на
основу којих се садржај документа, имена људи и места, као и појмови,
дефинишу одређеним и прецизно установљеним терминима или нумеричким индентификаторима. Ови термини се данас, у библиотекарству
називају приступне тачке.
Појам приступне тачке је, под различитим називима, био присутан
од оснивања првих библиотека до данас. Од сортирања докумената према
њиховој садржини у Месопотамији и Александрији, преко појаве алфабетских индекса у средњем веку, до данас, види се снажна потреба за дефиницијом дела према његовом интелектуалном или уметничком садржају као
и његово смештање у одређени низ на основу библиографских података
који га дефинишу. Дакле, може се видети да се претраживање према садржају докумената може вршити коришћењем предметног језика тј. прецизних и јасно дефинисаних термина који заједно чине индикатор предметног садржаја. Претраживање се може вршити и коришћењем природног
језика, односно кључних речи, које „дефинишу садржај више од других
речи у документу”2. Оба ова система за претраживање су интегрални део
аутоматизације предметног претраживања која због обиља информација,
све мање представља занимљиву алтернативу, а све више неопходност.
Овако дефинисани документи, који поред приказа садржаја у себи
садрже и податке о одговорности, локацији документа итд., сложени су у
библиотечким каталозима. Kаталози се могу поделити према принципу
на основу кога се врши сортирање грађе на формалне и стварне. Данас
су посебно значајни стварни каталози који су селективног карактера, јер
обухватају онај део библиотечке грађе који има научну, стручну, документациону, историјску или литерарну вредност. Стварни каталози се деле
на: стручне и предметне каталоге. У стручном каталогу грађа се систематизује према њеној припадности у оквиру утврђених научних и стручних дисциплина, а према правилима усвојеног класификационог система.
Предметни каталози систематизују грађу према одређеним појмовима
који представљају предмет, тему или садржај публикације и формулишу
се природним језиком.
1 Дивна Гумац, Милица Црвчанин. „Правила за израду предметног каталога Народне библиотеке
СР Србијеˮ, Заједница библиотека, бр. 3 (1973): 30.
2 Hans Peter Luhn, „Keyword-in-Context Index forTechnical Literature (KWIC Index)ˮ, Alta plana,
http://altaplana.com/Luhn-KWICindexing.pdf (преузето 24. 4. 2018).
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Сваки од ових каталога садржи:
• приступне тачке
• библиографски опис
• локацију библиотечко-информационе грађе.
Приступна тачка води корисника до траженог садржаја у документу, библиографски опис му омогућава да пронађе све битне податке везане за документ (наслов, аутор итд.), док локација упућује на место документа у реалном или виртуелном свету.3
Основна јединица каталога је библиографски запис, који је Роберт
Бургер дефинисао кроз следеће тачке:
• запис је стандардизована форма сваке приступне тачке;
• стандардизован запис омогућава груписање свих записа са истом
приступном тачком на једном месту;
• стандардизација записа у каталогу врши се путем контроле;
• стандардизован запис олакшава одлуку о избору записа;
• записи свих форми приступне тачке где је један од њих изабран
као стандард, називају се нормативне форме. 4
Од средине 20. века долази до све веће примене аутоматизованих
система за похрањивање и претраживање библиографских података. На
овај начин олакшава се корисницима налажење потребних информација
кроз примену неких од класификационих језика. Класификациони језици могу бити: хијерархијски (где се при класификацији документа полази од ширег научног и стручног подручја а затим се сужавањем долази
до прецизних појмова који дефинишу одређени садржај) и аналитичко-синтетички (где се директно именује предмет који одређује садржај
документа. Овде се појмови из различитих подручја налазе један до другог и сређени су по алфабетском редоследу).
Без обзира на врсту примењеног класификационог језика, у оба
случаја се природни језик преводи на класификациони и смешта у систем научних и стручних дисциплина. Зато се данас за библиотеке може
рећи да су оне „врста система за претраживање, а њихов основни артефакт, инструмент за претраживање, јесте каталог”.5
3 Arlene G. Taylor and Barbara B. Tillet, eds., Authority Control in Organizing and Accessing Authority
Control in Organizing and Accessing information: definition and international expirience (New York:
The Haworth information Press, 2004), 12.
4 Isto, 13.
5 Ана Савић, „Организација и информација у савременим синдетичким каталозима и место предметне
класификације у њимаˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, Год 13, бр. 1 (2012/2013): 98.
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Како је на интернету присутан велики број информација, које су
доступне али не и селектоване по значају и садржају, онлајн каталози
играју важну улогу у повезивању траженог појма и документа. Њихов
значај се огледа и у груписању на основу приступних тачака тражених
појмова према њиховој заједничкој теми, без обзира на терминологију
коју користи аутор.
Прелазак са лисног на онлајн каталог био је процес који је започео
још 60-их година 20. века увођењем MARC (Machine Readable Cataloging) формата, a затим и увођењем UNIMARC (Universal Machine-Readable-Cataloguing) формата. Неке од прелазних фаза са лисног
на електронски каталог представљају између осталих и Dublin Core и
SKOS, који су дизајнирани за потребе семантичког Web-a.6
Развој онлајн каталога какве данас познајемо започео је 1971.
године на Универзитету у Охају, под називом OCLC (Online Union Catalog). Током наредних осам година каталог је сакупио око пет милиона
докумената. Kaсније (1996. године) овај сервис мења назив у World Cat.
Данас овај „Светски каталог” садржи око 400 милиона библиографских
записа, на преко 400 међународних језика и дијалеката. Чланице овог
система су библиотеке и институције из преко 170 земаља.7
Основна намена каталога у данашњем виртуелном свету је да
пружи информацију о свим аспектима библиотечко-информационе
грађе и да сублимише основне информације (значење и сврху, креатора,
тј. аутора документа, локацију где се може наћи, или директан линк
ка документу). Сврха формирања ових каталога јесте груписање свих
докумената са истом информацијом на једном месту, а начин на који
се обезбеђује њихова прецизност јесте доследна примена утврђених
принципа у оквиру система.
Нормативна контрола
Један од инструмената којим се ова доследност обезбеђује јесте
нормативна контрола. Због неопходности усклађивања библиотечких база
у целом свету, пре свега због брзог проналажења информација и њихове
доступности преко веба, потребно је да се и систем контроле успостави
на јединственом светском нивоу путем примене општеприхваћених
6 OCLC, „The worldwide catalog of library resourcesˮ, OCLC, http://www.oclc.org/worldcat/insideworldcat.en.html (преузето 3. 6. 2018).
7 Isto.
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међународних стандарда. Може се рећи да је системска брига о
успостављању Универзалне библиографске контроле започела под
покровитељством UNESCO-a, на међународној конференцији одржаној
1974.8 године, у Паризу. Тада је истакнуто да је свака национална
библиографска агенција одговорна за успостављање нормираних облика
имена националних аутора, индивидуалних и колективних, у виду
националне нормативне листе.9 Корак даље представљао је формирање
Радне групе за међународни нормативни систем (Working Group on an
International Authority System), на конференцији IFLA-e 1978. године
у Чехословачкој.10 Задатак ове групе био је да успостави правила за
структуру нормативних записа, успостављање распореда и повезивања
записа, као и успостављање система интерпункцијских знакова. У истом
овом периоду долази до развоја информационих технологија, a затим и
развоја и прве верзије UNIMARC формата за нормативне датотеке (1991.
године)11 чиме се омогућава размена нормативних података.
Нешто касније, 2001. године, уведен је стандард Упутстава за
нормативне записе и упутнице (GARR).12 У односу на претходно, ово
издање требало је да обухвати „све типове ауторства и све врсте дела и
грађе, укључујући серијске публикације, и то на свим медијима.”13
Током година, договорени су, објављени и примењени бројни
стандарди, који су се надовезивали и проширивали у складу са развојем
технологије, а у циљу што бољег приближавања информације кориснику.
Последњи у низу, Функционални захтеви за нормативне податке
(FRAD)14 из 2009. године, уједно представља и пречишћен и прецизно
8 Тања Taсић, „Нормативна контрола и нормативне листе личних имена: успостављање
нормативне датотеке личних имена у Србијиˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1
(2014/2015): 8.
9 Dorothy Anderon, Universal Bibliographic Control: a long-termpolicy, a plan for action (Pullach
bei München: Verlag Dokumentation, 1974).
10 Мари-Франс Пласар, „IFLA и нормативна контролаˮ, Гласник Народне библиотеке Србије,
бр. 1 (2005): 321.
11 Rosa Maria Galvao and Maria Ines Kordeiro „UNIMARC – Understanding the past to envision
futureˮ (рад представљен на IFLA World Library and Information Congress, Хелсинки, Данска,
11–17. август, 2012).
12 Тања Taсић, „Нормативна контрола и нормативне листе личних имена: успостављање
нормативне датотеке личних имена у Србијиˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1
(2014/2015): 12.
13 Međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija, Uputstva za normativne zapise i
uputnice; Uputstva za predmetne normativne i uputne jedinice (Beograd: Narodna biblioteka Srbije,
2005), 9.
14 Isto, 9.
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дефинисан и свеобухватан документ за све облике носача информације
које данас познајемо.15 Као резултат oвих активности, формиране су
нормативне листе униформне структуре у машинском формату, којe су у
складу са важећим каталошким правилима.
Током читавог овог процеса наилазило се на низ проблема. Један
од њих било је инсистирање на прописаним јединственим одредницама
које су ипак специфичне за одређене локалне средине. У извештају
Радне групе за минималан ниво нормативних записа16 (Working Group
on Minimum Lavel Authority Records) и међународни стандардни број
за нормативне податке (International Standard Authority Data Number) (MLAR/ISADN) 1998. године,17 донета је одлука да се формирање
јединствених одредница препусти каталошким центрима у свакој
земљи. На овај начин биле би сачуване специфичности језика, културе и
писма. Да би се овако локално формиране јединствене одреднице могле
применити на интернационалном нивоу било је неопходно створити
различите аутоматске системе за повезивање. Данас се у јединственим
каталошким базама уносе јединице које садрже индентитет средине из
које долазе, али је пожељно да националне агенције ту разлику сведу на
најмању могућу меру која је неопходна да би се сачувала национална
и друга специфичност. Kao резултат овог процеса који je започео 1998.
године,18 Конгресна библиотека у Вашингтону, Немачка национална
библиотека и Online Computer Library Center (OCLC), започеле су рад
и тестирање пројекта међусобног повезивања нормативних записа за
лична имена. На 69. конференцији IFLA -а у Берлину, 2003. године,
учеснице пројекта, представници Националних библиотека Немачке
,Конгресне библиотеке и OCLC-a потписале су споразум о формирању
конзорцијума VIAF (The Virtual International Authority File), а већ 2007.
године овој групи се придружила и Француска.
Данас, VIAF повезује националне и регионалне нормативне базе
својих чланица, формирајући јединствен скуп записа за лична имена
15 IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records, Functional
Requirements for Authority Data: A Conceptual Model: Final Report, December 2008, IFLA, .http://
www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-authority-data (преузето 21. 8. 2016).
16 Тања Taсић, „Нормативна контрола и нормативне листе личних имена: успостављање
нормативне датотеке личних имена у Србијиˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1
(2014/2015): 11.
17 Isto.
18 Миљана Ђ. Ђукић и др., „Виртуелна међународна нормативна датотека – VIAF (приказ
пројекта)ˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2014/2015): 15.
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(за одређени језик и писмо). На овај начин су корисницима видљиви
и записи креирани у другим домаћим и иностраним библиотекама,
институтима, библиографским центрима и агенцијама, што олакшава
унакрсна претраживања, без обзира на језик или место на свету. Све је
ово допринело да VIAF има важну улогу у изградњи семантичког вебa.19
VIAF представља важан сервис у оквиру OCLC, који не само да
ради на непрекидном унапређењу правила и броја записа у јединственом,
виртуелном, каталогу, већ и блиско сарађује са појединим важним
интернет сервисима, као што је, рецимо, Википедија (Wikipedija), где
се VIAF везе аутоматски додељују одговарајућим Википедијиним
чланцима, уз помоћ посебно развијеног програма VIAFbot.
Нормативна контрола у Србији
Успостављање нормативне контроле у Србији одвијало се у неколико
фаза, а прва фаза је била формирање нормативне датотеке личних имена.
Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић” (библиотеке оснивачи узајамне базе
COBISS. SR), започеле су 2006. године пројекат формирања нормативне
датотеке личних имена у сарадњи са Институтом информационих
знаности (IZUM) у Марибору. Нормативна датотека добила је назив
CONOR.SR и развијала се у складу са Упутствима за нормативне записе
(GARR) у формату COMARC/ за нормативне податке. Нормативне
одреднице20 изграђују се применом националних каталошких правила
PPIAK.21 Намера је да се нормирани облици личних имена у нормативним
записима користе као усвојена ауторска одредница у библиографским
записима, а у перспективи и као персонална предметна одредница.
19 Семантички веб (мрежа података) је представљање података на World Wide Web-u, заснован
на одређеним стандардима. Он доприноси ефикаснијем претраживању, тиме што се информације могу посматрати као скупови онлајн база података. Дакле, ово је технолошки напреднији
систем који омогућава бољу сарадњу између рачунара и корисника. http://semanticweb.org/
wiki/Semantic_Web.html (преузето 10. 8. 2016).
20 „Јединствена контролисана одредница за неки ентитет. Ранији назив Јединствена одредница”.
Међународна федерација библиотечких удружења и институција. Упутства за нормативне записе и упутнице; Упутства за предметне нормативне и упутне јединице. (Београд: Народна
библиотека Србије, 2005), 18.
21 Tања Тaсић, „Нормативна контрола и нормативне листе личних имена: успостављање
нормативне датотеке личних имена у Србијиˮ, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1
(2014/2015): 12.
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Каталогизатори у библиотекама узајамног каталога су 2008. године
започели обележавање библиографских записа, чиме је било олакшано
њихово селектовање и груписање. Ови записи импортовани су у нову
CONOR базу и машински преведени у нормативне записе. Преузети
подаци чине структуру нормативног записа: усвојена нормативна
одредница, варијантни облици нормативне одреднице, подаци о
библиографском извору, назив креатора библиографског записа,
идентификациони бројеви и др.
У овом моменту, нормативна датотека садржи преко 54000 записа и
они су углавном у нередигованом статусу. Развој нормативне датотеке је
сада у фази када каталогизатори прегледају записе, проверавају податке,
допуњују и исправљају. Записи се преводе у редиговани статус чиме он
добија коначан облик и тако постаје валидан запис нормативне базе.
Редакција се врши према унапред договореним упутствима за редакцију
нормативних записа.
Ова датотека је намењена свим библиотекама које учествују у
заједничком каталогу и због тога је било неопходно да нормативне
одреднице буду приказане на два писма. Успостављен је принцип
нормативне и паралелне припадајуће одреднице.
По договору, облик за ауторе који се изворно служе српским језиком чије писмо је ћирилица је етимолошки. Паралелна одредница је на
латиници, за ауторе који користе српски језик је фонетски, а за ауторе
који користе страну ћирилицу облик је транслитерован на латиници по
правилима, прописаним COBISS2/каталогизација: приручник за кориснике. За ове ауторе српски фонетски облик је варијантна одредница.
Нормативна одредница за ауторе који користе српски језик:
Витезовић, Милован, 1944–
Vitezović, Milovan, 1944–
Нормативна одредница за ауторе који се изворно служе ћирилицом:
Вязанцев, Евгений Анатольевич, 1948–
Vjazancev, Evgeniî Anatol´evič, 1948–
<Вјазанцев, Евгениј Анатољевич 1948– (варијантна одредница за
ауторе)
Нормативне одреднице за ауторе који се изворно служе језиком
чије је писмо латинично је српски фонетски облик за одредницу на ћи-
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рилици, а за латиничну одредницу користи се етимолошки облик имена.
Прву одредницу користе библиотеке које имају азбучни каталог, а други
облик користе библиотеке које имају абецедни ауторски каталог.
Вендерс, Вим, 1945–
Wenders, Wim, 1945–
<Wenders, Ernst Wilhelm, 1945– (варијантна одредница за ауторе)
Структура нормативних записа је таква да постоји могућност да
се допуне подацима о личности, неки подаци могу бити у кодираној
форми, а неки су у облику слободно формираних одредница. Дефинисан
је и минимални запис, односно поља која се морају попунити да би
запис могао да се похрани. Постоје и варијантни облици нормативних
одредница22 које су део записа. Формирање нормативне датотеке
ауторских имена није једини задатак који чека нас библиотекаре. Следећи
корак могао би бити формирање нормативне датотеке предметних
одредница, а у некој даљој будућности и нормирање других приступних
тачака библиографских записа.
Успостављање и примена нормативне датотеке личних имена,
перспективно гледано води укључивању у VIAF сервис, чиме би се
приближили светским трендовима у библиотечко-информационој
делатности.
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Abstract: From the first Library in Alexandria and Mesopotamia to this days, librarian had a

need to give their customer exact and precise information about requested topic. The history
of authority control, strarts in 17th century. From those days until today, librarian established
rules and standard, which user would lead to authoroty file. This documents should contein
different word, name or phrase on control subject language. Today we are close to forming
authority files for the unique name heading. After a period of testing and checks according to
the prescribed standards, the National Library of Serbia will be allow access to the OCLC and
VIAF service. This means that our national institutions, should be joined the small number of
countries that have succeeded in establishing a system of bibliographic control, and therefore
the standards that this institution prescribe.

Keywords: authority control, authority file, OCLC, VIAF, bibliographic record, bibliographic
control, standardization.
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„Библиотека Вук Караџић” Пријепоље

УДК 027.022:004(497.11)

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИЈЕПОЉЕ
http://digital.biblioteka-prijepolje.com

Сажетак: Библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу је кроз програм Прекограничне
сарадње „Култура за Европу, Европа за културу”, крајем 2016. године, започела
дигитализацију завичајне грађе и формирање Дигиталне библиотеке Пријепоље.
Пројекат је омогућио набавку адекватног скенера, едукацију библиотекара за рад на
дигитализацији, прибављање хардвера и софтвера, отварање поддомена за дигиталну
библиотеку, израду каталога дигитализоване грађе и промоцију дигитализоване грађе.
Већ у овом тренутку, 2018. године, Дигиталну библиотеку Пријепоље чини више од
42617 страница свих садржаја: 1400 дигиталних објеката распоређен у 5 основних
колекција са подколекцијама.
Кључне речи: дигитализација, библиотека, Дигитална библиотека Пријепоље.

Увод
Тромеђа Србија, Црна Гора и БиХ чини један заједнички културно-историјски, привредни, образовни, родбински и на други начин повезан
простор, а Библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу се, као део тог културолошког простора, 2016. године, укључила у програм Прекограничне
сарадње, Србија – Црна Гора, у оквиру Инструмента за претприступну
подршку (ИПА) и конкурисала за три програмска садржаја, а један од
њих је формирање Дигиталне библиотеке завичаја – Дигитална библиотека Пријепоље.
Чињеница је да су завичајни фондови информационо-документациони центри, у којима се налазе све важне публикације, документа, архивска грађа, часописи и новине, као и много друге некњижне грађе,
која баштини свеукупне аспекте живота на овом простору кроз време.
Нажалост, мање више, сви ти фондови затворени су, публикације су у
једном примерку, доступне само унутар простора библиотека. Посматрајући шири контекст, добијање подршке у формирању дигиталне библиотеке ширег пријепољског завичаја, значи да се одабрана грађа са
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тромеђе (књиге – монографије, новине и часописи, архивски материјал
и фото-документација, касније у даљем развоју аудио-видео материјали,
веб садржаји), која је вредна и релевантна за заједнички културни, а границама омеђен простор, учини доступном.
Процес настајања и развоја Дигиталне библиотеке Пријепоље подразумевао је неколико корака:
1. Избор грађе за Дигиталну библиотеку Пријепоље;
2. Набавку техничке опреме;
3. Избор софтвера;
4. Питање похране дигиталне грађе;
5. Правна питања и сагласности које се односе на ауторска права;
6. Одржавање и развијање дигиталне грађе, као посебно битан сегмент дигитализације.
Дефинисане колекције Дигиталне библиотеке Пријепоље су: књиге,
новине, часописи, фотограђа, фотографије, разгледнице, рукописи. Свака колекција садржи више објеката – наслова: књига, новина, часописа,
фотограђе, рукописа.
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1. Избор грађе за дигиталну библиотеку
Како је суштинска идеја била да фонд Дигиталне библиотеке укључи и материјале из више библиотека, музеја, архива, са простора тромеђе, најпре смо остварили сарадњу – личне контакте, посете и сусрете са
колегама из више установа културе: са библиотекама у Бијелом Пољу,
Пљевљима, одељењем Архива Црне Горе у Пљевљима, локалним музејима. Комуницирали смо са Архивом у Ужицу, разговарали са појединцима који могу имати релевантно мишљење о значају садржаја Дигиталне библиотеке, а пре свега, детаљно направили план и списак свеукупне
завичајне грађе из завичајног фонда Библиотеке у Пријепољу, који треба
да буде дигитализован.
Један од првих циљева, а везано за овако широк простор пријепољског краја, био је да сачувамо трајно: књиге – монографије, новине и часописе, архивски материјал и фотодокументацију: фотографије, разгледнице и други материјал, како би били универзално доступни, а старији и
ретки примерци сачувани и представљени.
На основу емпиријских – професионалних знања, били смо на
становишту да међу првим дигиталним садржајима треба да буду најстарије новине које су излазиле на овом простору и својим садржајем
обухватале десетак општина тромеђе Србија, Црна Гора, БиХ: ,,Санџак”
(излазио у Пријепољу од 1. фебруара 1932. године до 1. августа 1934.
године), ,,Рашка” (излазио у Пријепољу од 1. јула 1935. до 1. фебруара 1936. године) и Нови Санџак” (излазио у Пријепољу од 1. септембра
1937. до 1. јануар 1938. године).
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Као редак музејски примерак, у старту је уврштен „Велики народни Типар 1983–1895”, рукописни сатирично-хумористички лист (копија
се налази у пљеваљској библиотеци, оригинал у Музеју у Пљевљима).

Као драгоцен извор података, своје место у Дигиталној библиотеци,
међу првима, пронашао је „Илустровани званични алманах-шематизам
Зетске бановине”, Цетиње, 1931, јер представља референтну публикацију овог простора за дати период.
Међу посебним, заједничким, старијим, врло ретким примерцима
публикација, као важни за прве странице Дигиталне библиотеке одабране
су и дигитализоване публикације: Миодраг А. Васиљевић: Народне
мелодије из Санџака, Београд, 1953; Средње Полимље и Потарје у
Новопазарском Санџаку. Антропогеографска испитивања од Петра
Мркоњића, [У Београду : Штампано у државној штампарији Краљевине
Србије, 190?]; Александар Дероко: На светим водама Лима: (Немањићке
цркве и манастири у Полимљу), Скопље, 1932; Вукоман Шалипуровић:
Прилози за историју грађевинарства у Средњем Полимљу у XIX веку,
Београд, 1979; Танасије Пејатовић: Средње Полимље и Потарје,
Пљевља, 1986; Сретен Вукосављевић: Писма са села, Београд, 1962;
Авдо Међедовић: Женидба Смаилагић Мехе, Сарајево, 1987; Санџачке
хићаје, Пријепоље, 1936; Чарлс Дарвин: Човеково порекло, Београд: Г.
Кон, 1922. [с енглеског превео доктор биолошких наука Недељко Дивац].
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Изванредно важан за цео простор, посебан наслов у дигиталој библиотеци је часопис „Мостови: култура, умјетност, друштвени живот”.
Први број часописа изашао је 1969. а последњи бр. 173/174, 2007. године. Седиште уредништва било је у Пљевљима, где и седиште Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну делатност, која је била издавач.
За пријепољски крај веома је важан, често листан (из његових текстова
узимани су подаци за настанак значајног броја локалних монографија
послератног живота за различите теме, локалне новине) локални лист
„Глас Полимља” који и данас излази као „Полимље”.
Поменуте публикације су из колекција: књиге, новине, часописи.
Фотограђу чине фотографије и разгледнице, као и фотомонографије и
друга сликовна грађа.
Фотографије
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Разгледнице
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Рукописи

Ово је огледни број наслова који су међу првима дигитализовани,
да би се временом ширио тематски и временски опсег дигитализованог
материјала.
Претраживање
Обезбеђена је претраживост Дигиталне библиотеке по унетим метаподацима. Преглед објеката се обавља у зависности од типа објеката.
За новине, часописе и књиге, преглед се обавља помоћу програма Book
reader (open source апликација), a за фотограђу Open SeaDragon (open
source softver).
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2. Набавка техничке опреме
Кроз програм ИПА, обезбеђена су средства и набављен је бук скенер марке Zeta Zeutschel, формата A3 max. Скенирање је вршено са дефинисаним параметрима – стандардима: формати ТИФ (због компресије,
тј. квалитетнијег мастер фајла), по потреби доступан избор на скеннеру
и за формат ЈПГ, ПДФ, једнострано. На скенеру постоји могућност ротирања фајлова (појединачно сваки одмах после скенирања). Ово је важно
за велике формате (новине и др. периодика).
Хардвер: RAM 4 GB, HD од 512GB за скенер, USB HUB за повезивање дискова. За квалитетнији рад обезбеђен монитор од 22 инча.
3. Избор софтвера
Инсталирани су: Фотошоп (Photoshop), графички алат и компјутерски програм (software) за прављење и обрађивање слика, цртежа, гифова,
видео клипова итд. FileZilla – free – FTP програм који нам омогућава
пренос фајлова и навигацију између фолдера, веб Дигитална библиотека
и нашег рачунара; MfreeCommander XE за манипулацију са фајловима
и мултиринејм – free; Софтвер за OCR; DoPdf – за претварање у PDF
(он је дефинисан као принтер) – free. За формате скенираног материјала
примењени су уобичајени стандарди у дигитализацији – мастер копија
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300 dpi, колор, дубина боје 24 bit (за архивирање скенираног материјала),
а за презентатацију скенираног материјала 120–150 dpi, колор, дубина
боје 24 bit.
Дигитална Библиотека Пријепоље је подигнута на сервер, има провајдера са закупљеним простором од 100 гигабајта за репозиторијум
скениране грађе. Имплементирана је на платформи Омека која је open
source. Рађена је у програмским језицима PHP/MySQL I HTML/javascript.
Обављена су додатна програмирања у PHP по захтеву библиотеке. Локализавана је за говорно подручје Србије у ћирилици и латиници. Састоји
се од репозиторијума и базе метаподатака – описа објеката и колекција.
4. Питање похране дигиталне грађе
За архивирање скенова и других мастер фајлова обезбеђено: HD
465 на две парицији, диск Ц: 195 гигабајта и диск Д: 270 гигабајта. Такође, за архивирање мастер фајлова обезбеђена додатно два екстерна хард
диска од по 2 ТБ
5. Правна питања и сагласности које се односе на ауторска права
У складу са националним и међународним прописима, поштована
су ауторска права, где год је то било потребно прибављена је писмена
сагласност. Искуство: није нам требало много писмених сагласности, издавачи, аутори или породице су радо одобриле дигитализацију материјала који се на било који начин тичу њих – нити један завичајни аутор или
породица нису на било који начин омели дигитализацију. За публикације
ван завичајног простора Библиотеке прибављена је писмена сагласност.
6. Одржавање и развијање дигиталне грађе као посебно битан сегмент
дигитализације
И по истеку подршке кроз пројекат, сопственим ресурсима се Дигитална библиотека Пријепоље развија додавањем нових садржаја. Посебно се води рачуна о компатибилности и трајности медија, прикладности
хардвера и софтвера, због наглог застаревања. У априлу 2018. године дигиталну библиотеку чини више од 42617 страница свих садржаја: 1156
дигиталних објеката распоређен у 5 основних и 5 потколекција са 28
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потпотколекција (укупно 38 колекције). Гугл аналитика показује да су
посетиоци најчешће из: Београда, Краљева, Ниша, Новог Сада, Сарајева, Подгорице, Панчева, Истанбула, Суботице, Бањалуке, Ваљева, Куле,
Пријепоља, Ужица, Никшића…
Каталогизација дигиталних репродукција
Записи дигиталних репродукција каталогизирају се у МАРК 21 у
складу са стандардима за библиографски опис у библиотекама (национални стандарди и међународни стандарди библиографског описа монографија и фотодокумената (фотогрaфије, разгледнице). Метаподаци се
уносе по Дублин цоре шеми.
За одабране колекције су експортовани мета подаци из Кобиса у
Комарк – XМЛ формат и припремљени аплоад на дигиталну библиотеку.
У оквиру метаподатака уноси се и Кобис ИД објекта чиме је обезбеђена
директна веза са електронским каталогом библиотеке (Кобисом).
Етички и правни оквир дигиталне библиотеке
Дигитална библиотека Пријепоље изграђена је у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама. Дигитализована
грађа из колекција Дигитална библиотека Пријепоље представља јавно
добро.

http://digital.biblioteka-prijepolje.com

http://biblioteka-prijepolje.com

Закључак
Формирање Дигиталне библиотеке Пријепоље, дигитализацијом
културног наслеђа, дугорочно и адекватно се доприноси афирмацији
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свих идентитета овог простора у најширем смислу те речи. Фонд Дигиталне библиотеке, темељи се на писаном и на други начин ствараном
културном наслеђу, Пријепоља и суседних општина, кроз векове.
Дигиталну библиотеку чине и чиниће мултимедијалне колекције:
књиге, новине и часописи, архивски материјал, рукописи, фотодокументација: фотографије, разгледнице, аудио и видео записи. Остварен
је циљ: креирање јединствене тачке приступа документима у поседу различитих институција овог простора; универзална доступност спектру
информација из свих сфера живота и стварања; промоција и представљање културне баштине; заштита културног наслеђа, дуготрајно чување;
поспешивање проучавања и истраживања простора; обезбеђивање шире
доступности материјалу и пружање подршке пројектима образовања и
услугама изван конвенционалних граница и ширење корисничке популације; подршка демократском напретку на начин што се пружа шири
приступ јавним документима; повезивање институција и стваралаца, на
чију сарадњу, успостављене државне границе могу да имају дестимулативне последице.
Извори
1. http://digital.biblioteka-prijepolje.com
2. http://biblioteka-prijepolje.com
3. Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2007–2013, „Evropa za
kulturu, Kultura za Evropu”, CRIS No. 2016/376-998.
Abstract: The library „Vuk Karadžić” in Prijepolje commenced the process of indigenous
material heritage digitalization and establishing a Digital Library of Prijepolje at the end
of the 2016. The process is initiated through the program of Transboundary Cooperation of
Serbia and Montenegrowithin Instrument of Pre-accession Assistance (IPA) and the project
entitled as „Culture for Europe, Europe for Culture”.The project enabled procurement of
corresponding scanner, necessary education for operating in the digitalization process for
librarians, procurement of corresponding hardware and software, creating a subdomain for
the digital library, and creating a catalog of digitalized indigenous material as well as the
promotion of this material. At this moment of 2018, Digital Library of Prijepolje is consisted
of more than 42617 pages of all types of content: 1400 digital objects distributed in five base
collections, which are further divided into subcollections.
Keywords: digitalization, library, Digital Library of Prijepolje
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КЊИГА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ ИНТЕРНЕТА

Сажетак: Дигитална технологија је неоспорно имала велики утицај на традиционално
издаваштво и продају књига, али се поставља питање да ли су ИТ уништиле
традиционалну књигу или су јој дале нови вид живота? Тако да, и поред енормног
утицаја интернета и дигиталних технологија, расправа о важности књига ипак опстаје
и прилично је жива. Упркос бројним предвиђањима из претходних деценија, да ће
ИТ истиснути штампани медиј и књигу какву је познајемо, истраживања јавности и
читалаштва показују да то није случај. Нове технологије су модернизовале формат
књиге, па су тиме придобиле неко ново читалачко тело, па самим тим удахнуле нови
живот читању и књизи. Дакле, без обзира на све иновације и технолошке помаке,
књига није мртва. Информационе технологије једноставно помажу да се формат и
облик књиге развије изван својих физичких ограничења у потпуно новим правцима,
који су прилагођени захтевима, потребама и склоностима савремених читалаца.
Кључне речи: ИТ, књига, е-читалаштво, е-књига, апликација

Увод
У савременој ери информационе (пре)засићености, када се скоро
све може набавити једним кликом и додиром прста, путем Интернета,
расправа о важности књига ипак опстаје и прилично је жива. Иако је појава информационих технологија (ИТ) и друштвених медија променила
савремено друштво, мора се озбиљно размотрити које су наше добити
и губици у данашњем свету? Фокус треба да буде на оживљавању оних
навика које су били заштитни знак друштва, културе и цивилизације, а
читање је свакако једна од њих. Читање књига је изумирућа навика у
савременом друштву, која изискује пуну пажњу и оживљавање.
Читање је незаменљиво искуство које одржава фокус појединца и
омогућава развијање високог нивоа концентрације, нарочито у данашњем
свету који се брзо мења, и где се стрпљење и дубина мисли и односа међу
људима ретко могу срести.1 Сведочимо o појави да су људи све више узнемирени и да се жале на недостатак фокуса. По мишљењу бројних ек1 David Bruning, „What purpose reading?”, Mercury Magazine 41(4) (2012): 11.
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сперата (психолога, социолога, антрополога...), ови проблеми су резултат
материјализма и прекомерног укључивања ИТ у свакодневне активности,
а на уштрб слободног времена, проведеног са породицом, пријатељима, у
природи итд. Као један од „лековаˮ препоручује се дружење са књигама.
ИТ и књига
Дигитална технологија је неоспорно имала велики утицај на
традиционално издаваштво и продају књига, али се поставља питање
да ли су ИТ уништиле традиционалну књигу или су јој дале нови вид
живота? Занимљиво и сажето мишљењео том проблему је изнео Џим
Хинкс (Jim Hinks), уредник Comma Press магазина: „У рату са Интернетом литература је поново открила себеˮ. Супротно очекивањима, штампана књига и даље живи заједно са е-књигом и Интернетом, а савремене
информационе технологије помажу издавачима да дођу до ширег круга
читалаца и пронађу нове начине представљања прича2.
Иако се не може порећи да је продаја штампаних књига знатно опала са развојем и порастом дигиталних формата, постоје бројни докази да
се стопа пада успорава и да се одушевљење е-читачима међу популацијом смањује. Продаја Kindle читача, са врхунцем од 13,44 милиона продатих примерака у 2011. години, пала је на 9,7 милиона у 2012. години
и од тада је у сталном паду. Е-читач Barnes & Noble’s Nook губи око 70
милиона долара годишње, без могућности проналажења новог, заинтересованог тржишта. Насупрот овим подацима, имамо да је 2016. године,
у Великој Британији, на штампање књига утрошено око 1,7 милијарди
фунти, а само 393 милиона фунти за електронске књиге. Широм света
примећен је раст продаје штампаних књига током периода празника, од
5% по Ватерстонсу (Waterstones), до преко 8% по Фојлсу (Foyles). По
предоченим подацима, чини се да је ера штампане књиге далеко од свог
краја. Наравно, пуно зависи и велику улогу игра и сектор/жанр који се
посматра. Неки жанрови показују тенденције ка преласку на електронске форме, док неки традиционални сектори (кувари, религиозно штиво
и штиво са илустрацијам) дају првенство штампаној форми.
Постоји пуно сервиса којима се покушава премостити јаз између
физичког и дигиталног, чиме се проширује дефиниција онога што се
2 John B. Thompson, Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty First Century
(Malden, MA : Polity Press, 2010).
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сматра књигом. У 2014. години, персонализовани експеримент у издаваштву добио је највећи акцијски уговор икад на BBC Dragons’ Den ТВ
програму. „Девојчица која је изгубила имеˮ3 је штампана књига, коју је
било могуће дигитално индивидуализовати тако да укључује име детета
које је чита, а постала је најпродаванији дечија сликовница у Великој
Британији и Аустралији.
Шпанска издавачка кућа SeeBook има у понуди е-књиге у виду физичких картица, које се могу купити онлајн или у књижарама, као ма
које друге поклон картице. Потребно је само једноставно скенирати QR
кода на картици, помоћу смарт мобилног телефона или таблета, да би се
преузела књига. Ово је пример добре праксе, где издаваштво и књижаре
нису устукле пред дигитализацијом као пред непријатељем и препреком, већ су предности које пружају ИТ искоришћене на прави начин.
Пионир технолошког развоја у лондонском издаваштву Bookindy
користи технологију да охрабри људе да се боре за опстанак локалних
књижара. Bookindy функционише уз помоћ Chrome апликационих додатака, тако што сваки пут када се користи Amazon претрага за неком књигом, у искачућем помоћном прозору јавља се обавештење о томе колико
тражена књига кошта у најближој, локалној књижари. Оснивач овог сервиса Виљам Куксон (William Cookson) тврди да му је за креирање кода
апликације требало само три дана, а себе описује као „просечног читаоца књигаˮ. Наравно, за добро функционисање овог сервиса, од велике
помоћи било је повезивање са постојећом мрежом од 350 независних
британских књижара, под називом Hive, која омогућава трговцима да
проверавају залихе књига и врше издавање куповних налога.
Дигиталне иновације књиге
Дигитални формат и ИТ чине реалним неке вишевековне издавачке
идеје – пружају ауторима и издавачима могућност креативног развијања
књига, дозвољавају самим ауторима да директно публикују своје радове, да се лично повежу са својим читаоцима и, што је најважније, да креирају нове начине представљања и казивања својих прича.4 Pigeonhole,
платформа лансирана септембра 2014. године, која се промовише као
глобални џепни књижевни/читалачки клуб, исте године номинована је
3 „The Little Boy/Girl Who Lost His/Her Name”, https://en.wikipedia.org/wiki/Wonderbly (преузето
30. 6. 2018).
4 Steven Levy, „The Future of Reading”, Newsweek, November 26, (2007).
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за престижну награду Дигиталне иновације (Digital Innovation Awards)
на лондонском сајму књига. Ова платформа објављује серијализоване
књиге и омогућава читаоцима интеракцију са ауторима, јавно коментарисање публикација, а све путем апликације за смарт телефон или неки
други компатибилни уређај. Као што и сама реклама каже, Пигеон хол
(Pigeonhole) је као дигитални читалачки клуб. Сарадња платформе са
најпопуларнијим издавачким кућама данашњице омогућава корисницима приступ бројним популарним насловима, уз одређену надокнаду за
коришћење и преузимање материјала.
Заснивано на сличним принципима, 2015. године, Comma Press (издавачка кућа из Манчестера) покренула је платформу MacGuffin, која
функционише као Spotify (апликација која омогућава приступ милионима песама, уз слушање, креирање плеј листи итд.) за књиге. Путем
ове платформе, осим приступа текстовима, могућ је приступ и звучним
записима, где аутори читају своја дела. MacGuffin платформа постоји у
форми сајта и апликације за iOS и Android. Сајт је промовисан крајем
јуна 2015. године и бесплатан је и за ауторе, и за читаоце. Аутори могу
објавити своје текстове, али и звучне записе својих дела, а читаоци могу
бирати један од та два вида прегледа публикација. Платформа располаже
и алатима, који анализирају шта се где чита и у ком тренутку људи губе
интересовање за публикацију. Такође је омогућено да читаоци додају
ознаке публикацији по жанру, и да их користе за даље претраживање и
откривање нових наслова, слично претрази у традиционалној књижари
или библиотеци. Издавачи су одувек тражили нове начине повезивања
читалаца и писаца, а то је оно о чему MacGuffin тежи.
Е-читалаштво – нови живот књиге?
Појава нових гаџета на тржишту променила је и новооформљену
област е-читалаштва. Појава паметних мобилних телефона један је од
главних разлога за смањено интересовање за читаче е-књига, као што је
нпр. Kindle. Са мобилним телефоном, екрани су много већи, а искуство
читања је далеко боље него што је некад било. Али иако су паметни телефони погодни – можете купити и преузимати књигу у неколико секунди – они такође могу бити веома захтевни и ограничавајући по питању
платформи, што представља додатни изазов продавцима и издавачима
е-књига. Књиге предвиђене за електронске уређаје надмећу се са игра-
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ма, новостима и друштвеним мрежама, па зато треба да буду ефектније,
ефикасније и лакше за руковање (преузимање, читање...).
Да би се привукли читаоци и људи вратили навици читања, креирана
је платформа Rook, која омогућава бесплатан приступ е-књигама на местима са вај фај (wi-fi) приступним местима, као што су станице метроа,
кафићи или тржни центри. Идеја којом се води ова платформа је да се
људима, на местима где проводе ограничено време, најчешће чекајући,
омогући слободан приступ е-књигама и да, кроз читање, прекрате време.
Међутим, напуштањем приступних тачака губи се и могућност даљег читања, па издавачи сматрају да ће у тим временским периодима људи постати заинтересовани за неке публикације толико да ће их, касније, ипак,
и купити. Rook често пореде са традиционалним књижарама у којима је
допуштено читање књиге пре доношења одлуке о њеној куповини.
Дакле, без обзира на све иновације и технолошке помаке, књига
није мртва. Информационе технологије једноставно помажу да се формат и облик књиге развије изван својих физичких ограничења у потпуно
новим правцима, који су прилагођени захтевима, потребама и склоностима савремених читалаца.
Литература
1. Bruning, Dавид. „What purpose reading?”. Mercury Magazine. 41(4) (2012): 11.
2. Levy, Steven. „The Future of Reading”. Newsweek. November 26 (2007).
3. Thompson, John B. Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty
First Century. Malden, MA, Polity Press, 2010.
4. „The Little Boy/Girl Who Lost His/Her Name”, https://en.wikipedia.org/wiki/
Wonderbly (преузето 30. 6. 2018).
Summary: Digital technology has certainly had a major impact on traditional publishing
and the sale of books, but the question arises as to whether IT destroyed a traditional book
or gave it a new type of life? So, despite the enormous influence of the Internet and digital
technologies, the debate on the importance of books still survives and is quite alive. Despite
numerous predictions from the past decades, IT will supplant printed media and books as we
know, publics’ research shows that this is not the case. New technologies have modernized
the format of the book, so they acquired a new reading body, and thus breathed new life into
reading and a book. So, regardless of all innovations and technological advances, the book is
not dead. Information technologies simply help to evolve the format and shape of the book
beyond their physical limitations in completely new directions, adapted to the requirements,
needs and preferences of contemporary readers.
Keywords: IT, books, e-readers, e-books, applications
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ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР НЕОПХОДАН ЧИНИЛАЦ
УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА
Сажетак: Циљ савременог библиотечког пословања у школама јесте повећање ефикасности васпитно-образовног рада и обезбеђивање квалитетног исхода образовања.
Рад говори о улози школског библиотекара да пружи пун допринос том процесу, да
унапреди наставне и ваннаставне активности, помогне ученику да се формира у целовиту личност, доприносећи развоју свих ученичких потенцијала и компетенција.
Увођењем ученика у свет књиге и читања, библиотекар треба да их научи да су
писменост и читање основ знања, а оспособљеност за самостално учење и доживотно
образовање императив савременог доба. Јачајући мотивацију ученика за читање
током школовања, библиотекар утиче на стимулисање маште, формирање и развијање
критичког мишљења и самоизражавање. Кроз стално усавршавање и креативни приступ школском животу и раду, школски библиотекар, преузимањем иницијативе и
својим активним ангажовањем, намеће се као неизоставан сегмент у развоју личности
сваког појединачног ученика.
Кључне речи: школска библиотека, исходи учења и образовања, културне потребе и
навике, мотивација ученика, квалитет знања.

Увод
У фокус целокупног образовног система потребно је од почетка школовања поставити исходе учења и знања, вештине и компетенције ученика.
Школа треба да се посвети целовитом развоју личности ученика, да формира особу која добро познаје чињенице, која је самостална и способна да
повеже и примени стечена знања. Сваки ученик треба да постане особа
која уме да сарађује са другима, која је обучена за тимски рад, а само та-
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ква особа спремна је за преузимање одговорности и доношење одлука. У
савременом друштву брзих информационих технологија потребно је умети конструктивно приступити решавању проблема и имати перманентну
мотивацију за даљи развој и свест о непрекидном усавршавању.
Циљ савременог библиотечког пословања у школама јесте да се
повећа ефикасност васпитно-образовног процеса кроз унапређење свих
параметара, да се обезбеди квалитет исхода образовања, да се пружи
стручна подршка ученицима, али и васпитачима, наставницима и директору да створе подстицајну средину1 за постизање квалитета постигнућа
ученика. Школска библиотека је место које спроводи васпитно-образовне, библиотечко-информационе, као и културне активности школе.
Главни исход образовања јесте стицање основних модалитета
знања из појединих области, а то значи савладавање садржаја који чине
основни систем у свакој важној области људског знања.2 Зато је школска
библиотека једино адекватно средиште у образовном систему, јер поседује потребне ресурсе који су у стању да омогуће разноврсну понуду
формалних, али и неформалних облика образовања током школовања.
Стога је неопходно да се непрекидно прилагођава новим потребама ученика, наставника (појединаца).
Положај школских библиотекара
У школским библиотекама спроводе се многобројне различите активности – интересантне креативне радионице за ученике (Слика број
1). Представљају се популарне
књиге за децу, тематске изложбе;
изводи се пројектна, интердисциплинарна, интегративна настава,
индивидуални и групни истраживачки рад ученика; одржавају се
различити семинари, предавања,
трибине.
Ученици, који редовно посећују школску библиотеку и учествују у активностима које она Слика број 1 (из архиве библиотеке)
1 „Закон о основама система образовања и васпитања”. Службени гласник Републике Србије, бр.
88 (2017): 68.
2 Исто, 6.
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спроводи, у стању су да од најранијег узраста увиде значај концепта
сталног учења кроз живот, јер уче непосредно од наставника, али и од
библиотекара, у групи вршњака, као чланови тимова, волонтери. Увиђају,
током боравка у библиотеци, да наставници и библиотекари уче једни од
других и тако стичу и информално образовање, које настаје кроз интеракцију, спонтано и непланирано.
Библиотекари се свуда у свету, на крају прошлог и на почетку новог
века, сусрећу са бројним изазовима. Наступила је нова етапа и научног
и социјалног развоја, као и раздобље огромних технолошких промена
и глобализације. Нажалост, у Републици Србији још увек, посебно на
селу, има непримерених услова за рад јер чак и данас постоје школе
које нису припојене на канализациону мрежу. Поједине школе немају
школску библиотеку, а у неким неразвијеним крајевима немају рачунаре
ни интернет конекцију, мада су у току различите акције Министарства
просвете, науке и технолошког развоја да се такво стање превазиђе. На
другој страни постоје школе са пространим библиотекама и читаоницама, медијатеке, технички добро опремљене савременим наставним средствима у којима се може изводити мултимедијална настава. Међутим,
према нашим проценама и на основу информација базе података Мреже
библиотека Србије,3 школске библиотеке углавном нису у складу са постојећим нормативима школског простора и опреме.
Можемо да поставимо питање где је место школских библиотекaра у нашој земљи данас? Није у средишту образовно-васпитног
процеса, као што је то у свету. Разлози су многобројни: постојеће стање
је незадовољавајуће, јер су школске библиотеке и даље између оквира
рада две делатности, два министарства. Оне су још увек саставни део два
система: раде у оквиру образовно-васпитног система, и библиотечког, а
надзор могу да врше и матичне службе и надлежни саветници школских
управа Министарства просвете. Због недостатка средстава, библиотечки
простор је често неуређен и опрема је превазиђена, књижни фонд је
најчешће застарео, неадекватни су услови рада (у већини школа), а
школски библиотекари обављају и додатне послове, мењају одсутне
наставнике, чланови су многобројних тимова, уређују школске часописе,
сајтове школа, пишу летописе школа, раде само део норме, итд. Углавном
не постоји планска набавка књижне и некњижне грађе, не раде се, нити се
прихватају финансијски планови библиотекара у школама, јер се средства
3 Народна библиотека Србије. https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1284 (преузето 12. 6. 2018).
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другде преусмеравају. Школски библиотекари у Србији последње две
школске године веома су задовољни јер је Министарство просвете, науке
и технолошког развоја приступило реализацији активности чији је циљ
богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа. Из буџета
Републике Србије, у ту сврху, издвојено је педесет милиона динара у
школској 2017/2018. години,4 а такође је свакој основној школи, укључујући
и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, одвојен
известан износ за набавку додатних наставних средстава за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом. Средства су намењена и за набавку
дечјих часописа, који доприносе унапређивању квалитета образовања и
васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека.5
Библиотекари се стално и изнова питају како да унапреде рад у
школама: „Како школски библиотекар да унапреди образовно-васпитни
рад у школи и да даје допринос развоју информационе писмености
(медијске и информатичке) ученика и наставника, када не поседује
одговарајућу рачунарску опрему која би требало да прати потребе
савременог наставног процеса? Одговор једино може бити – својим
ангажовањем”.6 Зато сматрамо да је потребно да „постојећим условима
прилагођавате своје визије и могуће корекције евидентираног стања. Тек
плановима, односно њиховом реализацијом, стварају се жељени услови”.7
Библиотекар, најпре, у потпуности треба да сагледа стање у својој
школској библиотеци и прихвати конкретну ситуацију у којој се налази.
Потребно је да анализира постојеће ресурсе реално и, у складу са
идентификованим стањем, одреди приоритете свог деловања. Школски
библиотекар треба да преузме иницијативу и наметне се у својој школи
као неизоставан фактор развоја сваког појединог ученика и чинилац
побољшања целокупне климе у школи. Сам мора да створи услове и
околности у којима ће моћи да делује професионално.
4 Друштво школских библиотекара Србије. http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/
arhiva-vesti/9-vesti/125-javni-poziv-zapodnosenje-prijava-za-izbor-publikacija (преузето 16. 6.
2018).
5 Друштво школских библиотекара Србије. http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/
arhiva-vesti/9-vesti/132-nabavka-dodatnih-nastavnih-sredstava-i-decijih-casopisa (преузето 16. 6.
2018).
6 Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, „Школска библиотека за свакога – рад са
корисницима у основној школи,” Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и
савремене тенденције: зборник радова са XIII међународне конференције БДС Београд, 13–14.
децембар 2016, (Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2017), 84.
7 Мирко С. Марковић, Bibliotecа futura: практикум за модерну библиотеку (Београд: Чигоја
штампа, 2002), 12.
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Подстицање стваралаштва, креативности и критичког мишљења
Школска библиотека је место где ученици и запослени проводе своје
слободно време и тиме показује своју сврсисходност. С обзиром на то
да ученици немају обавезу, ни утврђени распоред доласка у библиотеку,
библиотекар треба да се приближи својим најбројнијим корисницима и
сам креира стимулативно окружење, које ће доприносити унапређивању
и развоју и образовања и васпитања, али и културних активности
(Слика број 2). У школи библиотеке и библиотекари треба да буду
својеврсни ресурс-центри за целокупан образовно-васпитни процес,
помоћ наставницима и ученицима при реализацији наставе, али и свих
ваннаставних активности, покретачи пројеката и ствараоци креативне
климе, подстицатељи стваралаштва и надарености.

Слика број 2 (из архиве библиотеке)

Школски библиотекар обављањем својих стручних послова –
увођењем ученика у свет књиге и читања – учећи их како да се односе према
књизи, стварајући и градећи културу читања током школовања (Слика
број 3), учи их и да размишљају о добробитима читања, а тако делују и
на формирање и развитак мишљења. Читање развија машту, опушта нас,
оплемењује; читање подстиче децу да мисле, јер када као библиотекари
дискутујемо са ученицима о појединим књигама – подстичемо развијање
критичког мишљења, као и доношење вредносних судова код ученика. У
циљу унапређења наставе, школски библиотекар доприноси превазилажењу
ниског квалитета знања и умења сваког ученика, омогућује да се знања
ученика о књижевности функционално примене.
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Слика број 3 (из архиве библиотеке)

Библиотекар свакодневно у школи спроводи релевантне активности
на повећању компетенција ученика у домену читања и функционалне
писмености, које су кључне за свако даље учење. Међутим, често се
заборавља да се информационе вештине једино могу изградити на
темељу читалачких вештина, каже Питер Брофи.8 Тиме се подстичу
како образовни, тако и креативни капацитети младих и на тај начин се
доприноси развоју креативних потенцијала друштва уопште. Ученик,
корисник школске библиотеке, уз помоћ библиотекара, треба постепено
да развија своје читалачке навике током школовања и да са формираним
навикама и изграђеном читалачком културом и потребом за читањем
заврши школу, свестан да су читање и писменост основ свог знања.
Поред тога, извесно је да ће неки ученици сигурно читати из задовољства
до краја свог живота.
Школски библиотекар са наставним кадром утиче на формирање
нужних компетенција ученика на само за даље школовање, већ за
свакодневни живот, а на тај начин континуирано доприноси ученичкој
мотивацији за учење и интелектуални рад. Он обезбеђује доступност
извора информација у школи за све ученике и све запослене. Од
почетка школовања библиотекар је особа која у школи пружа помоћ да
се пронађу и одаберу важне и квалитетне информације из различитих
извора, писаних и електронских; обучава ученике да стекну сазнања о
томе који су поуздани извори информација са интернета. Библиотекар
може и треба да непрекидно ради са ученицима на вредновању и
8 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 2005), 50.

176

Корак библиотеке 3/2018

развијању информационе и медијске писмености и информатичког
описмењавања.
Данас, у глобалној ери интернета и ,,паметних” телефона и телевизора, деца још у раном детињству науче да користе компјутер, али да
би се сматрали образованим и успешним у правом смислу речи, потребно је да се њихово познавање компјутера трансформише у информациону писменост. Под информационо писменом особом подразумевамо
особу која поседује знања како да успешно користи информације – то
је онај који зна коју информацију тражи и како да је успешно пронађе.
Та особа такође треба да поседује способност анализирања и вредновања тих информација. Библиотекар треба да пружи помоћ ученицима
како да развију ове способности проналажења и анализирања, како да
вешто и ефикасно користе потребне информације, било у штампаном,
било у електронском облику.
Улога школског библиотекара тако није иста као раније, он
више не издаје само лектиру и књиге ученицима – члановима, већ
има улогу сличнију наставнику. Он подучава и помаже ученицима –
корисницима како да употребе све потенцијалне изворе за добијање
одговора на одговарајуће тражене захтеве наставника у школи.
Активно укључивање библиотеке у наставну праксу подразумева
да се излази у сусрет посебним потребама ученика, било да је реч о
талентованим и обдареним ученицима или о ученицима који имају
сметње и тешкоће у раду. Опредељење за квалитет треба да води у
правцу оспособљавања свих ученика за самосталан интелектуални
рад, за решавање проблема и доношење одлука, за евалуацију и
самоевалуацију. Библиотекар на тај начин промовише једнакост међу
свим ученицима и активно се сопственим примером супротставља
свим врстама дискриминације.
Школска библиотека не треба да буде само наставни простор,
место групног и индивидуалног учења, већ простор у школи и за
креативност, опуштање, маштање. Библиотекар може да омогући
ученику да развије уметничку и културну писменост, да задовољи
културне потребе и формира своје навике. Непрекидно радећи
индивидуално са ученицима, упућујући их превасходно на читање,
библиотекар има могућност да креира различите потребе младих
за културним садржајима и тако формира здравије одрастање.
Библиотекар је можда једина особа у школи која може да креира оне
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садржаје којима ученици могу непосредно да учествују у култури.
Ретко који ученик сматра да може бити равноправан саговорник са
савременим писцем, а библиотекар му то омогућује.
Укључивањем ученика у рад библиотечке секције библиотекар
покреће младе на обликовање културних програма школе
допуштајући да ученици сами предлажу и активно учествују у оним
садржајима који су им значајни. То могу бити књижевни матинеи
или књижевне вечери ученика, маскенбали, организовање изложби
ученичких радова и рукотворина, израда различитих предмета на
креативним радионицама, постављање паноа (Слике број 4 и 5) о
темама које су значајне или занимљиве, забавне и едукативне, итд.9
Тиме се ученици укључују у културни програм школе, али и обликују
садржаје према својим потребама. На тај начин постају конзументи
културних дешавања од најранијег узраста, постајући тако публика

Слика број 4 и 5 (из архиве библиотеке)

која ангажовано прати културне делатности уопште.
Школска библиотека кроз своје програме обележавања
годишњица, јубилеја и значајних датума, активан је чинилац очувања
народне баштине и традиције, као и националних и културних
специфичности. Тако утиче на неговање српског, матерњег језика,
фолклорног наслеђа и традиционалних вредности. Истовремено,
9 Ана Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић, „Библиотечка секција као подстицај креативном и
вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе”, Библиотекар, бр. 59, св. 2 (2017): 119.
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кроз осмишљене акције, које спроводи зависно од узраста, развојних
потреба и интересовања ученика, постиже развијање става према
културним разликама и делује на развијање интеркултуралне осетљивости.
Потребно је да ученик током свог школовања стекне знање, али
развије и своју креативност, формира флексибилност у мишљењу,
поседује толеранцију на различитост и отвореност ума. Непрестаним
развијањем социјалних вештина ученика, библиотекар развија код
ученика креативно и критичко мишљење, подстиче комуникацију и
добре међуљудске односе.
Закључак
Професионализам и посвећеност обавезују школског библиотекара
да препозна и континуирано примењује нове методе рада, да побољша
и промени активности у школи које нису адекватне и не доприносе
унапређивању васпитно-образовног процеса у целини. Свој рад школски
библиотекар остварује и изводи индивидуално, али и у стручним
тимовима, са стручним сарадницима. Међутим, сарадња са наставницима сигурно је један од најважнијих сегмента рада библиотекара у школи,
јер је партнерски однос предуслов за квалитетно образовање. Образовни
систем не може да остварује своје циљеве ако чланови система функционишу изоловано. Годишње самовредновање и извештавање треба
да учини рад библиотекара видљивим и покаже колики је допринос пословања школске библиотеке васпитно-образовном раду школе. Треба
приказати како библиотекар на позитиван начин утиче на рад ученика
и колега у школи, али, такође, у данашње доба електронских медија и
друштвених мрежа, школски библиотекар треба да свој рад учини знатно очевиднијим, да се својим успешним обрасцима рада наметне и покаже које му место у образовно-васпитном систему припада.
Школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић” Ужице, аутори овога рада, у организацији Mатичне службе Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис” Чачак били су позвани да пренесу део својих искустава
колегама, школским библиотекарима Моравичког округа, у оквиру Семинара за школске библиотекаре Моравичког округа, 1. јуна 2018. године
у Регионалном центру у Чачку.10 Речи колега да захваљујући „њиховом
10 Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак. http://www.cacak-dis.rs/programi/
skolski-bibliotekar-lider-u-obrazovanju/ (преузето 29. 6. 2018).
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великом личном ангажовању и непресушном ентузијазму, библиотека
ове школе препознатљива је на мапи најуспешних у Србији”,11 потврда
су да се поверење и углед стичу на основу свог рада.
Способност решавања проблема, повезивање школских и животних знања и умења и ефикасна сарадња с другима обезбеђују коришћење потенцијала свестрано развијене личности – личности која је оспособљена за живот у данашњем друштву, спремна за самостално учење и
истраживање, личности која је спремна на доживотно образовање ради
сопственог усавршавања. Јер: Non scolae, sed vitae discimus. - ,,Не учимо
за школу већ за живот”.
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1. Брофи, Питер. Библиотека у двадесет првом веку, Београд: Clio, 2005.
2. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак. http://www.cacakdis.rs/programi/skolski-bibliotekar-lider-u-obrazovanju/ (преузето 29. 6. 2018).
3. Друштво школских библиотекара Србије. http://www.skolskibibliotekari.edu.
rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/125-javni-poziv-zapodnosenje-prijava-zaizbor-publikacija (преузето 16. 6. 2018).
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подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне
школе”, Библиотекар, бр. 59, св. 2 (2017): 117–136.
5. „Закон о основама система образовања и васпитања”. Службени гласник
Републике Србије, бр. 88 (2017): 68
6. „IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке”. Гласник НБС, бр. 1
(2005).
7. „IFLA/UNESCO Смернице за школске библиотеке”. Гласник НБС, бр. 1
(2005).
8. Марковић, Мирко С. Biblioteca futura: практикум за модерну библиотеку.
Београд: Чигоја штампа, 2002.
9. Митрић, Марина, „Школске библиотеке у Републици Србији”, Гласник
НБС, број 1 (2003), 147–160.
10. Народна библиотека Србије. https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1284
(преузето 12. 6. 2018).
11. Радовановић Пејовић, Мирјана и Ана Дуковић, „Школска библиотека за
свакога – рад са корисницима у основној школи”, Корисници библиотечких
услуга: историјска перспектива и савремене тенденције: зборник радова са
XIII међународне конференције БДС Београд, 13–14. децембар 2016, (2017):
71–102.
11 Исто.
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12. Радовић, Слободан. Школска библиотека у настави. Горњи Милановац:
Дечје новине, 1982.
13. Савремена школска библиотека: зборник предавања одржаних 10. и 11.
новембра на Филолошком факултету у Београду. Београд: Библиотекарско
друштво Србије, 2007.
Summary: The aim of modern library work in schools is to increase the efficiency of
educational work and to ensure the quality of educational outcomes. The role of school
librarians is to make a full contribution to the process, to improve teaching and extracurricular
activities; to help students form into complete persons, contributing to the development of
their potential and competencies. By introducing students to the world of books and reading,
librarian needs to teach them that the literacy and reading are the basis of their knowledge
whereas the skills for independent learning and lifelong learning are the imperative of the
modern era. By strengthening the motivation of students to read during schooling, librarian
influences on the stimulation of the imagination, the formation and development of critical
thinking and self-expressing. Through continuous improvement and creative approach to
school life and work, school librarians, taking the initiative and their active engagement
should be imposed as an essential element in the development of the personality of each
individual student.
Keywords: school library, learning and educational outcomes, cultural needs and habits, motivation of the students, quality of knowledge
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ
БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРИМЕР ДОБРЕ
ПРАКСЕ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

Сажетак: Рад је настао као последица ангажовања библиотекара Универзитетске
библиотеке из Крагујевца у оквиру пројекта Ревизија и стручна обрада фонда
Библиотеке манастира Студенице. У чланку је приказана потреба и доказ о важности
очувања културне баштине, на примеру успешне реконструкције библиотеке манастира
Студенице, као и каталошке обраде библиотечких публикација у електронском формату.
Разматрани су историјски аспекти настанка и развоја манастирских библиотека и њихов
утицај на писменост и културу српског народа. Могућност даљег ширења ангажовања
на конзервацији и дигитализацији библиотечке грађе, представљало би велику помоћ у
раду за научнике филолошке, историјске, археолошке и богословске провинцијенције.
Реконструисана и модернизована библиотека манастира постала је узор другим
манастирским библиотекама, правећи први корак ка другачијој афирмацији ових
специјалних библиотека.
Кључне речи: манастирска библиотека, реконструкција, фондови, каталошка обрада,
културна баштина, манастир Студеница.

Увод
У жељи да се повежу садашња и будућа деловања, потребно је
да дефинишемо појам културне баштине. Појам „култураˮ обухвата
комплетност радњи или појава у материјалном и духовном животу сваког
народа (посматрајући локално), или читавог човечанства (глобално).
„Баштинаˮ су сва сачувана добра и достигнућа које смо добили од
предака и које, поред нових савремених, остављамо потомцима за нека
будућа времена. Тако ће се културни идентитет једног народа ослањати
на наслеђена добра претходних генерација, уз покушај формирања новог,
јединственог културног наслеђа за будуће нараштаје. Културнa добра
баштине материјалне и нематеријалне специфичности једног народа. У
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том смислу бројимо наслеђена археолошка налазишта, архитектонске
грађевине, спомен-обележја, ликовне уметнине, али и језик, усмену
и писану традицију, књижевност, музику, позориште и друго. Овако
истакнута национална блага, на најбољи могући начин и не ретко, бивају
препозната као добра од изузетног значаја за укупно човечанство, а
Уједињене нације за образовање, науку и културу – УНЕСКО1 дефинише
их као „незаменљиве изворе живота и надахнућаˮ.2 Чување, надоградња
и залагање за што боље представљање културних добара, представљају
императив сваког друштва.
Средњовековне манастирске библиотеке
Значајна средишта културног живота у средњовековној Србији,
почев од 12. века, били су манастири. Монаштво, окупљено око својих
светиња, испуњавајући завете, осетило је потребу за коришћењем писаних
богослужбених књига. Њихово исписивање, а касније и умножавање
преписивањем, утицало је на формирање манастирских библиотека.
Најстарија српска библиотека у средњем веку, основана је при Светој царској
српској лаври Хиландару3 на Светој гори Атос, 1191. године. Хиландарски
типик Св. Саве4 помиње „прилагањеˮ књига приликом оснивања манастира.
Ангажованост хиландарских монаха у развоју српске књижевности и
уметности није ни потребно наглашавати, будући да је данас то архив од
507 рукописних повеља, средњовековних владара, 1041 рукописне књиге,
са укупно 312.000 страна, свитака, 80 старих књига штампаних од 15. до 17.
века, и 40.000 књига из раздобља од 17. века до данас.5
Угледајући се на ову библиотеку, новоосновани средњовековни
српски манастири, израђивали су типике и друге богослужбене књиге.
Најмање манастирске збирке бројале су 12 књига, које су задовољавале
најнужније литургијске потребе. Тако свака манастирска библиотека
мора садржавати: јеванђеље, апостол, служабник, требник, псалтир,
1 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization https://en.unesco.org
(преузето 17. 5. 2018).
2 У оригиналу: „Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life and inspirationˮ
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html (преузето 15. 5. 2018).
3 Манастир Хиландар, http://www.hilandar.org (преузето 18. 5. 2018).
4 Св. Сава, Хиландарски типик, https://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/svsava-sabrana/svsavasabrana_04_c.html (преузето 24. 5. 2018).
5 Ризница Хиландара, http://hilandar.info (преузето 18. 5. 2018).

183

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
часослов, скраћени октоих, скраћени триод – посни и цветни, празнични
минеј и паримејник.6 Један од најважнијих задатака многих монаха
односио се на послове у библиотеци. 7 У Карејском типику8 из 1199.
године, прописан је посебан режим за књиге у манастиру и проглашено
је начело њихових неотуђивости. Поред озбиљних залагања да се
књиге сачувају од пропадања, посебно је занимљива чињеница да
је прибегавано клетвама као осигуравајућим методама против крађе
рукописa.9 Захваљујући манастриским скрипторијумима, квалитет
преписа је растао. Ресавска школа постала је ауторитет у преписивању и
прeвођењу, тако да се до 18. века по ресавским радовима мерио квалитет
рукописа. Многи манастири (Љубостиња и Хиландар), строго су се
држали ресавских правила рада.10 Током векова, фондови су се богатили
првенствено придруживањем владарских и властелинских библиотека,
које су садржавале хронике, летописе, историографска дела, правне
преписе, али и световну литературу. Сачувани су примерци књига из
личних библиотека краљева Владислава, Уроша и Милутина.11
Када говоримо о историји српских манастирских библиотека
можемо истаћи нарочито значајне периоде. Као почетни и најдрагоценији период у историји библиотекарства Србије издваја се Немањићки
период (12–14. век). Почев од Хиландарске библиотеке, преко библиотека у Студеници, Жичи, Милешеви, до Пећи и Грачанице, библиотеке
су живеле своје сјајно доба. Други значајан период је време Ресавске
6 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара (Београд :
Српска академија наука и уметности : Народна библиотека СР Србије, 1978), 19.
7 Јеленка Пандуровић, Маја Анђелковић, Кратка историја писма, књиге и библиотека (Бања
Лука: Универзитет: Филолошки факултет, 2014), 112.
8 Св. Сава, Карејски типик, http://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/svsava-sabrana/svsavasabrana_03_c.html (преузето 18. 5. 2018.).
9 Св. Сава, Студенички типик „Ако ли ко усхте некада, у неко време да од манастира узме или
од црквенога, од светих икона или часних сасуда или завеса или књига, било од манастриских
села или Влахе или у стоци или у којој год ствари да узме ко одељивати од манастира, било
онај који влада овом земљом или ко од других који су под њим, или , било онај који влада
овом земљом или ко од других који су под њим, или епископ или и сам игуман, или у њему
братија, искушењем демонским покренут да учини таково што: везујемо овога силом Оца и
Сина и Светога Духа и проклињемо да не буде причастан светоме телу и крви Господа Бога.
Трипут је он јадан и трипут проклет, ма ко био, ко погази слободу и ништа не помисли. Ко би
тако нешто учинио, како да неће после бити кривац? Нека ово буде на тај начин прописаноˮ
(Београд: Народна библиотека Србије, 1994): 71.
10 https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B
A%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 (преузето 18. 5. 2018.).
11 Десанка Стаматовић, „Библиотекарствоˮ. Историја српске културе (Горњи Милановац: Дечје
новине, 1996): 281.
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школе у доба деспота Стефана. Оснивање чувене преписивачке радионице у оквиру библиотеке манастира Ресава (Манасија), под патронатом
Константина Филозофа, биографа са двора, привлачило је велики број
монаха – преписивача. Најбројнији су били светогорски и монаси из Трновске књижевне школе. Трећи, каснији период од краја 15. века везан је
за рад Цетињске штампарије и ангажовање монаха Макарија, који одласком на Свету гору односи неке од штампаних књига из ове штампарије.
Период 16. и почетак 17. века, везујемо за значајне преписивачке, штампарске и рестаураторске активности код Срба у манастирима Грачаница,
Милешева, Дечани и Пећка патријаршија.
Библиотека манастира Студеница
Манастирске и црквене библиотеке у Србији јесу најстарије,
али с обзиром на велику заинтересованост за њихову обнову, могу
се посматрати као најмлађе. Социјална свест државе и народа током
20. века није била на високом степену, тако није препозната важности
њиховог постојања и одрживости. Запуштене и релативно расељене
библиотеке почетком 21. века, започињу свој нови живот. Међутим,
први проблем на који се наилази када се започињу радови на обнови,
јесу правни оквири у које треба сместити ове библиотеке. Непостојање
икакве законске регулативе државе, нити српске православне цркве, о
дефинисању статуса и припадности ових библиотека, отежава правни
статус радова, њихово финансирање и руковођење. С обзиром на своју
специфичност у сваком смислу, библиотеке манастира најчешће су и
остављене на руковођење игуманима или монасима, који су добили
такво послушање. Обавеза је да се одреде просторије за смештај
фондова, обавља селективна набавка у зависности од потреба братије,
учествује у заштити старих и ретких публикација и слично. С обзиром
на то да се ради о великом послу који изискује много времена, а да
библиотеке нису ни приближно сређене како би се лакше користиле,
све чешће се прибегава тражење помоћи од националних библиотечких
институција.
Манастир Студеница12, један од највећих и најлепших српских
манастира, грађен је у периоду од 1183. до 1196. године и уписан на
Унескову Листу светске природне и културне баштине, 1986. године.
12 http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs (преузето 18. 5. 2018).
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Овим чином стављен је акценат на важност одрживости и очувања
историјских споменика као и свих пропратних елемената који је
карактеришу. Студеничка ризница и библиотека немају тачно назначене
године својих настанака, али се с правoм сумња да су прве књиге које су
стигле у манастир и којима су се користили монаси у 12. веку донете са
Хиландара, заједно са моштима Светог Симеона. Како би се поставио
ред у манастирском животу, неопходно је било исписати типик, па тако
1208. године, у Студеничкој испосници, Св. Сава пише Студенички
типик.13 Он представља и први устав Српске православне цркве и
темељно обрађује теме везане за организацију рада и свакодневног
живота манастирске браће, почев од организације службе и молитве
до исхране и поста. Посебан део Студеничког типика је Житије Св.
Симеона. Оно представља једно од најранијих па тако и најзначајнијих
дела српске средњовековне књижевности.
Манастирска библиотека умножавала је свој фонд преписивањем
књига, које су чуване или поклањане другим манастирима, али је и
даривана (дароцавци су били домаћа властела и манастири ван тадашње
Србије). Такође, постоје примери који упућују на праксу писања књига
за саму Студеницу. Пример је и очуван примерак Синодика из 1655.
године, који је написан у Москви. Не може се са сигурношћу установити
колики део књижног фонда није више у библиотеци. Оно што је сигурно,
јесте да су чести ратови били најчешћи узроци пресељења мошти и
књига у друге манастире. Успешност повраћаја није увек била висока,
па се тако многи рукописи данас чак налазе и у другим земљама као
на пример Житије Св. Симеона, које се чува у Националном музеју у
Прагу. У ризници манастира, поред Синодика, чува се и Студеничко
четворојеванђеље из 15. века, украшено великим заглављима и богато
колорисаним преплетеним иницијалима.14
Поред ова два рукописа, који имају посебан статус у манастиру,
библиотека чува и штампане књиге из 17. и 19. века. То су углавном
минеји, јеванђелистари и пролози, мање или више оштећени нарочито
због неадекватних услова чувања. То нас враћа на тему заштите
културних добара. Занемаривање прописа о адекватном чувању добара
и конзервацији, у овом случају старих и ретких књига, као и неадекватно
финансирање манастира за ове потребе, највише су утицали на пропадање
13 Св. Сава, Студенички типик, 1994.
14 http://www.manastirstudenica.rs/o-manastiru/riznica (преузето 21. 5. 2018).
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библиотечке грађе. Захваљујући проф. др Маји Анђелковић, која се
несебично заложила и, уз благослов игумана студеничког архимандрита
Тихона (Ракићевића), упустила у разматрање обнове студеничке
библиотеке, отпчео је рад на пројекту Ревизија и стручна обрада фонда
Библиотеке манастира Студенице,15 суфинансиран од Министарства
културе и информисања Републике Србије.
Проф. др Анђелковић, припада оној групи научника филолошке и
теолошке провинцијенције, који су својим интересовањима директно
упућени на библиотеке студеничког типа, а често нису у могућности
да им приступе на адекватан и свеукупан начин (позајмљивање,
претраживање и видљивост фондова практично није омогућено).
Такође, пројекат је последица и вишегодишњих покушаја манастирског
братства да се сређивањам библиотечког фонда олакша његово
коришћење. Сви претходни покушаји да се утврди тачан број књига
остали су неуспешни, јер је прилив нових издања стално условљавао
промену смештаја и броја. Велики део фонда није имао своје место у
библиотеци већ се налазио у келијама у монашком конаку. Управо ови
разлози уједињују три велике националне библиотеке: Универзитетску
библиотеку из Крагујевца, Народну библиотеку „Стефан Првовенчаниˮ
из Краљева и Народну библиотеку „Вук Караџићˮ из Крагујевца, чији
су библиотекари у току две године урадили ревизију постојећег фонда,
комплетну каталогизацију монографских и серијских публикација у
систему COBISS.SR16 и активно учествовали у адаптацији простора у
којима су фондови смештени.
Као што је већ назначено, почетак радова на фондовима Библиотеке,
везује се за 2015. годину, када је започета велика акција утврђивања
стварног броја публикација са њихових тадашњих локација. Огроман
проблем представљало је измештање и сабирање свих књига на једну
локацију, њихова груба евиденција и селекција по врсти грађе. Поред
књига које су већ припадале манастиру, евидентирано је још преко 1100
наслова релативно новијег датума издања, поклоњених манастиру. До
2016. године, када је Министарство културе и информисања званично
одобрило пројекат утврђен је укупан број од приближно 10000 наслова.
Током 2016. године оформљена су четири фонда: Фонд старе и ретке
књиге (Р), Фонд монографских публикација (М), Фонд континуираних
15 Носилац пројекта: Српски православни манастир Студеница.
16 COBISS.SR-Кооперативни онлајн библиографски систем и сервис.

187

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
извора (С) и Фонд некњижне грађе (Н) који, поред дијапозитива и
музикалија, садржи веома занимњиве старе фотографије и писма
строго везаних за живот самог манастира Студенице. Поред формирања
фондова, одељене су и подлокације њиховог смештаја, како би се на што
лакши начин омогућила манипулација и боља прегледност.
С обзиром на специфичну ситуацију ове специјалне библиотеке
затвореног типа и потреба њених корисника (монаха), издвојен је велики
број дупликата монографија, издвојени су неадекватни и неактуелни
наслови часописа, различите брошуре и други наслови који својом
тематиком не одговарају овој библиотеци. Сви вишкови су (око 1000–1200
примерака), по благослову игумана студеничког, поклоњени школској и
јавној библиотеци места Студеница, као и библиотекама учесницама на
радовима, сразмерно њиховим дезидератима.
Посебна пажња поклоњена је Фонду старе и ретке књиге који броји
око 500 примерака. То су великим делом књиге – уникати, или књиге са
оригиналним, неуобичајено вредним белешкама, чиме завређују посебно
научно проучавање. Чињеница да је читав пројекат и био првенствено
замишљен као покушај очувања овог фонда, због његове изузетне како
културно-историјске, тако и материјалне вредности, условили су посебно
стручан начин селекције, који је у сагласју са законским критеријумима
о третману старе и ретке библиотечке грађе.17 Књиге су издвојене и имају
посебну локацију, делимично су разврстане, али Фонд није комплетно
довршен. Донета је одлука да се направи план о његовој, првенствено
конзервацији, па затим каталошкој обради и коначно, дигитализацији.
На тај начин ће ово културно добро трајно бити сачувано од даљег
старења и неминовног пропадања.
Водећи се правилима о евиденцији библиотечке грађе,18 уследила
је стручна обрада почев од сигнирања и инвентарисања. Договорно је, у
складу са традицијом манастира о чувању руком писаних докумената, да се
ураде четири писане инвентарне књиге, без обзира на обавезност постојања
штампаих верзија, које омогућава програм коришћеног софтвера.
Оно што издваја библиотеку манастира Студеница, јесте непобитна
истина да је то једина, а самим тим и прва библиотека неког манастира
која је прикључена на неки онлајн библиографски систем и сервис. У
17 „Закон о старој и реткој библиотечкој грађи”, Службени гласник Републике Србије, бр. 52
(2011).
18 Правилник о евиденцији библиотечке грађе http://www.itn.sanu.ac.rs/images/akta/Pravilnik_
evidencija.pdf (преузето 29. 5. 2018).
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COBISS.SR систему добила је акроним БМСТ и статус пуноправног
члана, па као таква уређена по свим правилима међународних стандарда.
Припадност систему узајамне каталогизације у Србији, сврстава је у
претраживач светске мреже каталога WorldCat.19 Овакав вид отворености
ка свету представља један од најбољих начина промовисања културне
баштине једног народа.
До краја 2016. године инвентарисано је и сигнирано преко 4000
публикација, а каталошки обрађено 2350 монографских публикација.
Велики проблем представљала је лоша интернет конекција, која је
с почетка 2017. године превазиђена, па је само у тој години додатно
инвентарисана и сигнирано 4561 и каталогизована 6269 публикација, од
чега 4070 монографских и 2199 20 континуираних извора (57 наслова и
643 годишта). Поред ових послова додатно је прегледан још један већи
део Фонда старих и ретких књига и том приликом је извршена потпуна
идентификација 108 јединица, које су предате на упис у Регистар старих
и ретких књига Народне библиотеке Србије.21 За 20 јединица није било
могуће открити места и године издања, па ове књиге нису могле да буду
уписане у поменути регистар.
Стални прилив нових књига и њихова селекција и каталогизација
условили су да је на крају 2017. год. укупан број инвентарисаних
библиотечких записа био 6600, са 5610 каталошки обрађених записа у
локалној бази података. Посао који је започет у манастиру Студеница
није до краја завршен. Ова, као и свака друга библиотека представља
жив организам, подложан сталним променама. Нове књиге и часописи
који стално пристижу условљавају стално или периодично ангажовање
библиотекара, који су спремни да својим волонтерским радом одрже
овај важан систем активним.
Закључак
Посматрајући из угла културног наслеђа, манастирске библиотеке
у Србији јесу чувари културне баштине и као такве захтевају адекватан
19 Приступајући веб страници OCLC WorldCat, преко COBISS.SR могу се претражити фондови
БМСТ https://www.worldcat.org/libraries (преузето 29. 5. 2018).
20 Маја Анђелковић, Весна Абадић, „Уређивање Библиотеке манастира Студенице према савременим библиотечко-информационим стандардимаˮ. Манастири и библиотеке чувари културне баштине: зборник радова (Ириг: Српска читаоница, 2018): 75.
21 http://registar.nb.rs/scc/index.php (преузето 29. 5. 2018).
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смештај, обнову, детаљну библиотечку класификацију и дигитализацију грађе. Све већи број националних библиотечких инстутуција, узима
у озбиљно разматрање затечена стања књига при манастирима и упушта се у све озбиљније радове на обнови ових фондова. Пример добре
праксе очувања културне баштине као и сарадње световних и црквених
заједница јесте библиотека манастира Студенице. Она је такође и угледни модел-пионир у заједници српских манастирских библиотека. Висок
степен уређености, прегледности и електронске претраживости фондова, као и њихова будућа рестаурација и дигитализација, оправдале су
напоре да се на најлепши начин презентује српска културна баштина.
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Summary: The work was created as a consequence of the engagement of the librarians of the
University Library in Kragujevac within the framework of the project Auditing and Expert
Processing of the Studenica Monastery Library. The article presents the need and proof of
the importance of preserving cultural heritage in the case of a successful reconstruction of
the Studenica monastery library, as well as the catalog processing of library publications in
electronic form. Historical aspects of the creation and development of the monastery libraries
and their influence on the literacy and culture of the Serbian people were considered. The
possibility of further expansion of engagement on the conservation and digitization of library
material would be a great help in working for scientists of philology, historical, archaeological and theological provinces. The reconstructed and modernized library of Studenica monastery became a role model for other monasteries, making the first step towards a different
affirmation of these special libraries.
Keywords: monastery library, reconstruction, funds, catalog processing, cultural heritage,
Monastery Studenica.
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Јасминка Ђурић
Народна библиотека Пожега
jasnalalovic@gmail.com

УДК 027.022(497.11)

ЛЕГАТИ И БИБЛИОТЕКЕ ЦЕЛИНЕ У НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА

Сажетак: Народнa библиотекa Пожега с поносом баштини пет посебних библиотека:
два легата – Славка Ј. Јоксимовића и Недељка Јешића, и три библиотеке целине
– Сретена Јовичића, др Михаила О. Тошића и др Радосава Шуљагића. Свака од
ових посебних библиотека специфична је, уникатна и вредна по својим особеним
карактеристикама. У раду је дат осврт на њихов садржај, на лик и дело легатора и
дародаваца, и уједно указано на најзанимљивије и најдрагоценије сегменте грађе која
се у овим збиркама чува.
Кључне речи: легати, библиотеке целине, посебне библиотеке, задужбинарство,
Народна библиотека Пожега, Славко Ј. Јоксимовић, Недељко Јешић, Сретен Јовичић,
Михаило О. Тошић, Радосав Шуљагић.

„Дукат добија на сјају ако је у задужбини” –
народна изрека

У духу вишевековне српске задужбинарске традиције, дариване „за
душуˮ а на ползу своме отечеству, тестаментом завештане, или на неки
други начин поклоњене, приватне библиотеке и легати представљају немерљиво богатство за установе у којима се чувају, а за истраживаче посебан изазов. Ове поклон збирке осликавају душу и особен лични печат
власника, његов дух, приватни и професионални живот, а у исто време
значајан су и неодвојив део националне културне баштине. Хронолошки
заокружене и уникатне као целине такође су и одраз духа и времена у
коме су настајале.
Народна библиотека Пожега у свом фонду, с поносом, баштини пет
посебних библиотека: два легата и три библиотеке целине. Најстарија
целина која се од 1959. године, већ скоро 60 година чува у нашем фонду, јесте мала поклон збирка Сретена Јовичића. Поред ове збирке, фонд
пожешке Библиотеке чине богатијом и легат Славка Јоксимовића, легат
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Недељка Јешића, као и библиотеке целине др Михаила Тошића и др Радосава Шуљагића.
Свака од ових посебних библиотека специфична је, уникатна и
вредна по својим особеним карактеристикама. Према хронологији издања књига, које се чувају у овим збиркама, најшири опсег од преко
једног века обухвата легат Славка Јоксимовића – од 1844. до 1978. године. Уједно, овај легат има и најбогатији фонд некњижне грађе, и по
разноврсности и по значају, због чега је посебно интересантан за истраживаче. Легат Недељка Јешића садржи најобимнији књижни фонд,
пробраним укусом формиран, као и вредне необјављене рукописе овог
аутора, док вредност и значај поклон збирки др Михаила Тошића и др
Радосава Шуљагића лежи у њиховој уско стручној литератури везаној за
научне области у којима су се ова двојица научника истакла, а нарочито
у богатом фонду стручне периодичне грађе, која заједно броји близу 900
бројева стручних часописа. Библиотека целина Михаила Тошића вредна
је и по значајном броју фотографија, које су настале као резултат његових научних истраживања.
Легат Славка Ј. Јоксимовића (1893–1985)
„Данашњи дан је нова прекретница мога живота, помишљам да јавим Пожеги да дођу по слике и књиге.ˮ Са узбуђењем, које је проистекло из великог и хуманог чина даривања, ову последњу реченицу у свом
дневнику исписао је најстарији пожешки дародавац и легатор Славко Ј.
Јоксимовић, 9. априла 1983. године. Прву прекретницу у животу доживео је када је из свог родног краја отишао у свет, у ту неизвесну авантуру,
а последњу када је одлучио да цео свој живот, сва своја надања и патње,
путовања и пријатељства, кроз овај поклон врати у свој завичај. Овим
заветним чином Јоксимовић је себи подигао трајни споменик, његов је
живот отргнут од заборава, а његово име живи и помиње се.
По образовању официр, пензионисан у чину пуковника Војске Краљевине Југославије, а са положаја команданта пука, Славко Ј. Јоксимовић сматра се великим и значајним пожешким задужбинарoм. Рођен је
25. августа 1893. године у Горобиљу крај Пожеге, као десето и најмлађе
дете горобиљског кмета Јоксима. Основну школу учио је у Годовику и
Пожеги, а шест разреда гимназије завршио у Ужицу. На Војну академију уписао се 1911. године и као академац учествовао у оба балканска

192

Корак библиотеке 3/2018

рата, а потом, по завршетку Академије и у
Првом светском рату, најпре у саставу 19.
пешадијског пука I позива Шумадијске дивизије, а потом, на Солунском фронту, у 12.
пешадијском пуку. За своје ратне заслуге
одликован је са више ордења, а за подвиг
на Ветренику и орденом Белог орла IV
степена са мачевима.1 По завршетку рата
остао је у војној служби и службовао у
многим местима тадашње Краљевине Југославије (Скопље, Вршац, Загреб, Београд,
Вараждин, Зајечар...) све до пензионисања на своју молбу, 1939. године. Умро је у
Београду 18. јула 1985. године, у деведесет
другој години живота, и уз војне почасти
Славко Ј. Јоксимовић
сахрањен на београдском Новом гробљу.
Јоксимовићева велика љубав према књигама, коју је још од младих дана цео свој живот носио у срцу, уткана је у његову богату личну
библиотеку. Поред љубави према књижевности, и својих константних
аспирација да се њоме и лично бави, био је заинтересован и за уметност
и науку. Стога његова лична библиотека садржи књиге из свих области
људског знања. Неколико година пред смрт, Јоксимовић је пожелео да
своју библиотеку поклони пожешкој библиотеци. Поред књига и рукописа, тестаментом је 1982. године завештао и један писаћи сто и један
двокрилни ормар. Истим актом Јоксимовић је тадашњем Образовном
центру, а данашњој Гимназији „Свети Саваˮ у Пожеги поклонио и 55
оригиналних уметничких слика и пет копија, један гоблен и једну бронзану скулптуру.2 Тако се овим хуманим чином уписао у историју као велики пожешки дародавац и задужбинар. Годину дана касније, његовом
вољом, Библиотека и Образовни центар преузели су завештане поклоне;
тако се ови легати у поменутим установама чувају већ пуних 35 година.
У вези смештаја и коришћења грађе легатa библиотеке, последња воља
1 Није тачан податак да је био одликован и Карађорђевом звездом, како се у досадашњој
литератури наводило. Ова се грешка случајно поткрала истраживачима када су га помешали
са његовим имењаком Славком Б. Јоксимовићем из Крагујевца. На ову чињеницу аутор је већ
указивао у ранијим радовима, али се ова грешка и даље преписује.
2 Значајан и вредан легат уметничких слика Николе Граовца, Милана Коњовића, Оље Ивањицки,
Јована Бијелића, Љубице Јованчевић, Милића од Мачве, Шербана, Масијенка и других.
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дародавца била је да се библиотека чува као целина и књиге не износе
ван Библиотеке.
Легат библиотеку Славка Јоксимовића чини збирка од 555 књига,
као и богата рукописна, визуелна и картографска грађа. Као што смо
напред навели, у збирци су заступљене књиге из свих области људског
знања и стваралаштва, од уметности до друштвених и егзактних наука,
енциклопедија и речника, али су по броју најобимније књиге из области
књижевности, укупно их има 180. У збирци се налази и преко 60 страних издања, с краја 19. и с почетка 20. века, углавном на француском
језику, али и на немачком и енглеском језику.
Највећи број књига Јоксимовићеве библиотеке потиче с почетка 20.
века, и то су издања наших најпознатијих издавача Геце Кона, Цвијановића, Рајковића и Ћуповића, али и Српске књижевне задруге, Краљевске
српске државне штампарије, Нолита, Просвете и других. Међу неколико књига из 19. Века (страних и домаћих издања), најстарији је роман
на немачком језику Arabella Stuart, издат у Штутгарту 1844. године. Од
српских издања то је уџбеник Землъописанiе целогъ света, аутора Милована Спасића, издата у Књигопечатњи Књажества Србског 1845. године.
То је уједно и једина српска књига овог легата штампана пре званичне
победе Вукове реформе, те по Закону о културним добрима спада у стару књигу. Посебну вредност у легату имају и ратна издања (1912–1913,
1914–1918, 1941–1945) – укупно 27 наслова, а као занимљив куриозитет,
у збирци се чува и једна минијатурна књига – чешко-немачки речник,
издат у Лајпцигу у едицији „Лилипут речнициˮ, димензија 48 x 32 x 12
mm. Временски распон Јоксимовићеве библиотеке обухвата 134 године
(1844–1978).
У некњижној збирци налази се преко 130 свезака рукописне грађе,
око 350 писама, око 220 разгледница, близу 100 географских карата, преко 140 фотографија, око 15 летака из Другог светског рата, визит-карте,
лична архивска и документациона грађа и ситан библиотечки материјал.
Некњижна збирка је драгоцена и по обиму и по разноврсности библиотечког материјала, а њен нарочити значај лежи у рукописима.
Рукописну грађу чине дневници, мемоари, литерарни и војно-стручни списи. Дневничке забелешке Јоксимовић је водио готово свакодневно, у ратним и у мирнодопским периодима. Сачувано је преко 60
свезака различитог формата са оваквом садржином, исписаних налив
пером, графитном или хемијском оловком, доста нечитким рукописом.
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Из овога са посебном важношћу издвајамо ратне дневнике писане за
време оба светска рата. Дневник из Првог светског рата исписан је у девет нотеса (бележница мањег формата) графитном оловком, и обухвата
цео ратни период од јула 1914. до децембра 1918. године.3 Као командир
вода бележио је све догађаје који су се односили на његову јединицу или
на њега лично: борбе на фронту, дешавања у позадини, војничке муке и
патње. Записе је чинио скоро свакодневно, изузев када је због рањавања
био на лечењу, ван своје јединице и одвојен од фронта.
Дневник из Другог светског рата има посебан значај за пожешки
крај јер је тај ратни период Јоксимовић провео у родном Горобиљу и Пожеги, а неоптерећен идеологијом исписивао је догађаје онакве какви су
доиста били. Овај дневник обухвата период од септембра 1941. до краја
1944. године. Иписан је графитном оловком у четири бележнице (само
се уводни део налази на 11 посебних папира А4 формата).

Страница из Јоксимовићевог ратног дневника

Остале свеске са дневничким забелешкама, тачније њих 52, обухватају међуратни период, као и период после Другог светског рата па
све до пред крај његовог живота, и имају лични карактер те с тога и
само лични значај. Сачувано је и неколико свезака с насловном одредни3 У једном од претходних радова на ову тему писали смо о томе како су ове бележнице из
Првог светског рата, нажалост, изгубљене, јер су ранијих година, без икаквог реверса, дате на
коришћење некоме ван Библиотеке. У међувремену, оне су пронађене и враћене у легат.
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цом „политички дневникˮ, а које је Јоксимовић исписивао уочи и након
Другог светског рата. Назвавши једну од тих свезака „Грађа за историју
будућностиˮ, Јоксимовић је у њима износио своја разматрања о унутрашњој и спољној политици Југославије, као и о светским политичким догађајима, а поред његовог текста излепљен је прес клипинг из тадашње
дневне штампе.
Поред ратних дневника велики значај у заоставштини заузима и Јоксимовићева мемоарска грађа. У свескама под насловима „Мемоариˮ (I и
II), „Mon enfenceˮ, „Успоменеˮ и „Аутобиографијаˮ Јоксимовић пише о
својој породици и пореклу, о старим прецима и њиховом досељавању, о
свакодневном животу и обичајима у Горобиљу, о свом детињству, школовању итд. Нарочито су интересантни записи који се односе на његове
гимназијске дане у Ужицу (1905–1911).
У Јоксимовићеве литерарне радове спадају два романа „Игра
животаˮ и „Меден аганˮ (недовршен), десетак прича инспирисаних старим Горобиљцима и њиховим судбинама и преко 30 песама; а у војно-стручне списе мањи део његовог рада „О бојним отровимаˮ и недовршен рад „Војни чиниоциˮ.4
Поред рукописа, као значајног и вредног дела Јоксимовићеве заоставштине, овде
бисмо као посебну драгоценост издвојили и његове ратне
фотографије. Поред 80 личних
фотографија, у легату се налази и 60 фотографија из Првог
светског рата, које је израдио
сам Јоксимовић, убројавши се
тако у ратне фотографе-аматере и ратне хроничаре. Фото- Из ратног фото-албума С. Јоксимовића
графије су израђене на танком Прање веша, Солунски фронт, јул 1917.
фотографском папиру мањих
димензија (обично 40 x 60 mm) и поједини снимци су поприлично избледели па се на њима једва разазнају фигуре. Овим фотографијама за4 О судбини ових рукописа (како су настајали и са каквим поводима, којим се жељама и
тежњама Јоксимовић водио док их је стварао итд), као и о целокупном фонду некњижне грађе
Јоксимовићевог легата детаљније видети у: Јасминка Ђурић, „Легат Славка Ј. Јоксимовића у
Народној библиотеци Пожега”, Пожешки годишњак, бр. 5 (2005): 125–154.
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бележени су и овековечени многи занимљиви тренуци на Солунском фронту:
ровови на Облој чуки, бугарски лешеви,
Јоксимовићеви ратни другови на положају, у позадини, санитетска служба итд.
Из Јоксимовићеве богате и разноврсне некњижне грађе треба издвојити
и збирку картографске грађе, у коју спадају један атлас и 99 географских карата
(међу њима је девет скица, од којих су
два крокија). Већина карата односи се на
територије захваћене Првим светским
ратом, што значи да су многе прошле
ратни пут заједно са Јоксимовићем. Са
становишта поделе карата према размератног фото-албума С. Јоксири, збирку чине углавном топографске Из
мовића - В. Стаматовић, рововац и
карте, у издању Географског одељења виолина, Обла Чука, јун 1917.
Главног ђенералштаба, а касније Војногеографског института у Београду. Најстарије карте су „Џумајаˮ,
„Салоникиˮ, „Кавалаˮ и „Јанинаˮ, штампане у Бечу 1904. године. Занимљиви детаљи везани за картографску збирку су дописивани топографски знаци, као и Јоксимовићеве забелешке на маргинама карата, које се
односе или на реконструкције неких ратних догађаја или на теоријске и
практичне вежбе у току његове војне службе након рата.5
Као посебан куриозитет поменућемо и Јоксимовићеве маргиналије
на књигама. Није био редак случај да је своје импресије о прочитаном
бележио успут на маргинама, а понегде чак исписивао и читаве текстове
невезане за садржај књиге. Тако се, на пример, између корица Толстојевог романа Рат и мир налази подужа дневничка белешка из 1941. године
о његовом сусрету са Ужичанином Пантом Драшкићем у Београду. Био
је то случајан сусрет уочи формирања Владе народног спаса генерала
Милана Недића у коју је као министар ушао Драшкић.6 Посебно су занимљиве маргиналије и у једној књизи о Првом светском рату са насловом
Victoire éclair en Orient (Louis Cordier, Aurillac, 1969), у којој се на више
5 Опширније видети у: Јасминка Ђурић, „Картографска збирка у пожешкој Народној библиотеци”,
Глас библиотеке, бр. 14 (2007): 113–128.
6 Цела белешка је објављена као прилог поменутог рада аутора овог текста у Пожешком
годишњаку број 5.
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места помиње и Јоксимовићево име, а на страни 187 описан је и његов
подвиг на Ветренику. Аутор се служио подацима пуковника Ћира К. Даскаловића, чију је истинитост Јоксимовић оспоравао својим маргиналним коментарима: „Лаже Ћира!ˮ, „О Ћиро, Ћиро!ˮ, „Ниједан Бугарин
није пао!! Смешно!!ˮ...
Пуне три и по деценије, колико се чува у Библиотеци, легат пуковника Славка Јоксимовића привлачи пажњу истраживача. Јоксимовићев
земљак Недељко Јешић најзаслужнији је за објављивање и презентовање Јоксимовићевих ратних дневника. Мање одломке дневника из Првог
светског рата, који се односе на догађаје у току Колубарске битке, објавио је у Ужичком зборнику бр. 15, а оне који се односе на пробој Солунског фронта у зборнику Ратни дневници Ужичана 1912–1918 (Ужице,
1995), док је дневник у целини приредио за штампу у Пожешком годишњаку, у част обележавања стогодишњице Великог рата 2014. године
(Дневник се још увек објављује у наставцима и до сада су публикована
три дела, закључно са 1916. Годином).7 У склопу обележавања поменутог јубилеја Великог рата, Завичајно одељење наше библиотеке дало је
свој допринос акцији „Мобилизација сећањаˮ, која је под покровитељством Еуропеане, организована у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку, и том приликом Јоксимовићеве ратне бележнице,
као и ратни фото-албум и неколико писама из тог времена, комплетно су
дигитализовани и објављени на порталу Еуропеане.8
И дневник из Другог светског рата објављен је захваљујући Јешићу као монографска публикација, 2005. Године, под насловом Дневник
1941–1945. Такође, Јоксимовићева мемоарска грађа, као један од интересантних историјских извора који садржи податке о пореклу породице и
њеном досељавању у Горобиље, Недељко Јешић је уткао у своју обимну
монографију села Горобиља, објављену 2002. године, а Јоксимовићева
сећања на гимназијске дане у Ужицу објавио као фељтон у Вестима
(од броја 2192 до броја 2196). Каталошким описом Јоксимовићевих рат7 Недељко Јешић, „Ратни дневник Славка Јоксимовића: (1914–1918)ˮ, Ужички зборник, бр.
15 (1986): 341–366; Славко Јоксимовић, прир. Недељко Јешић, „Ратни дневник 1914–1918ˮ,
Пожешки годишњак, бр. 11 (2013): 27–86; Славко Јоксимовић, прир. Недељко Јешић, „Ратни
дневник 1914–1918. :1915. годинаˮ, Пожешки годишњак, бр. 12 (2014): 129–182; Славко
Јоксимовић, приредио Недељко Јешић, „Ратни дневник 1914–1918. : 1916. годинаˮ, Пожешки
годишњак, бр. 13 (2016): 23–87. Поред овог, податке из дневника користио је и дивизијски
генерал Добросав Ј. Миленковић за своју студију Улога и рад 19. пешадијског пука I позива у
1914. години (Крагујевац, 1926).
8 https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?q=slavko+joksimovic&view=grid
(преузето дана 16. 4. 2018).
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них фотографија бавила се Десанка Дрндаревић, а описом некњижне и
посебно картографске грађе аутор овог рада, док је о књижном фонду
легата писала Снежана Протић.9 Поред тога, грађа легата Славка Јоксимовића презентована је и путем изложби у Библиотеци, а и коришћена
за друге, углавном тематске, историјске изложбе у организацији наше
установе.
Легат пуковника Славка Ј. Јоксимовића налази се у Регистру библиотека целина Народне библиотеке Србије.
Легат мр Недељка Јешића (1930–)
Инспирисан Јоксимовићевим легатом
и уопште идејом задужбинарства, стазом
добротвора пошао је још један Горобиљац,
већ поменути Јоксимовићев земљак Недељко Јешић, новинар и књижевник. Рођен је 1. септембра 1930. године. У родном
селу је учио основну школу, а гимназију у
Пожеги, Ужицу и Чачку. Дипломирао је на
групи за југословенску књижевност и српскохрватски језик на Филолошком факултету у Београду, где је и магистрирао 1961.
године. Каријеру је започео као професор
Недељко Јешић
у чачанској гимназији. Потом је био новинар „Вечерњих новостиˮ, уредник у Републичком заводу за издавање
уџбеника, а од 1963. и новинар у Информативном програму Радио Београда, специјализован за области образовања и културе. На Телевизији
Београд од 1973. до 1995. био је уредник у Образовном програму, где
је ауторски осмислио и реализовао више серија документарних емисија
од којих су најпознатије „Азбука занимањаˮ и „Људи говореˮ (у току 13
година снимљено је преко 100 получасовних емисија). Добитник је „Велике наградеˮ (Grand prix) Фестивала етнолошког филма за 1992. и награде Удружења новинара Србије „Светозар Марковићˮ за животно дело
(1995). Бавио се и публицистичким и књижевним радом, а најпознатија
дела су му: Непознати Драинац, монографија Горобиље, Млади Црњан9 Снежана Протић, „Легат Славка Јоксимовићаˮ, Глас библиотеке, бр. 7–8 (1996): 61–64; Десанка
Дрндаревић, „Ратни албум Славка Јоксимовића из фонда Народне библиотеке Пожегаˮ,
Пожешки годишњак, бр. 3 (2003): 121–134.
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ски, Тин Ујевић и Београд,
Циркус Драинац, а од прозних дела Левакове приче и
Горобиљско звоно.
Из Јешићеве вишедеценијске
посвећености
књизи, образовању и култури, изродила се, пробраним
читалачким укусом формирана, вредна кућна библиоН. Јешић на снимању ТВ емисије Здравкова пум- тека. Ова збирка проткана је
па, Мојковац 1979.
и његовим вишегодишњим
интересовањем за српску авангардну и модерну књижевност. Понесен
идејом да би она могла бити од користи студентима, истраживачима и
осталим љубитељима добре књижевности и књижевне критике, Јешић
је пре неколико година одлучио да библиотеку завешта свом родном крају. Тим чином је себи „за душуˮ подигао вечни духовни споменик, који
ће, у времену које долази, тек добити прави сјај задужбине.
Легат је још увек у фази формирања. Највећи део књига, заједно са
два ормара, преузет је 2012. године. Тестаментом који је легатор сачинио
ове, 2018. године, предвиђено је да у састав легата уђу још и писаћи сто,
један ормарић, наткасна, две столице, писаћа машина, а од мањих ствари
једна кристална ваза и колекција до 10 ситних украсних предмета. Ситан намештај и предмети, као и мањи број књига, биће преузети касније.
Јешићева легат библиотека засад броји 1284 наслова књига и 18 наслова часописа (укупно 28 бројева). Конципирана према његовом образовању и интересовању, није тешко закључити да највећи део збирке
чине књиге из области књижевности, потом из уметности и друштвених
наука: филозофије, психологије, социологије, историје и географије, а
само неколико наслова припадају природним наукама. Иако збирку чине
углавном издања објављена у другој половини 20. века, њен временски
опсег обухвата цео век – од 1904. до 2011. године. Хомерова одисеја, у
издању Државне штампарије Краљевине Србије и Образовање воље аутора Жил Пејоа, у издању Омладинског гласника, једина су два старија
издања, оба из 1904. године. Треба напоменути да збирка садржи и 46
књига на страним језицима, највише на енглеском, од којих се неки наслови, према COBISS/OPAC-у, чувају само у овој библиотеци.

200

Корак библиотеке 3/2018

Поред књига легатор је поклонио и своје необјављене рукописе,
неколико свезака дневничких забелешки са дужих путовања у Париз и
Москву, као и личне дневнике своје супруге Бебе, потом своја сећања односно аутобиографију у пет свезака, око 160 фотографија, прес клипинг
који обухвата његове фељтоне и приче, и личну документацију.
Највреднији део ове некњижне грађе свакако су рукописи. Поред
Јешићеве аутобиографије, у збирци се налази још пет необјављених рукописа. „Топлица са мога лицаˮ садржи сабране текстове Рада Драинца,
с мотивима и садржајем везаним за његов топлички завичај. Рукопис
садржи и Јешићев обимни предговор, а припремљен је наменски за Библиотеку „Рака Драинацˮ у Блацу, којој је и послат први примерак, уз
договор да буде објављен кад и ако се стекну услови за то. Рукопис под
насловом „Мој Чааачакˮ, замишљен је као аутобиографски роман, заснован на стварно доживљеном за време Јешићевог боравка и професорског
рада у Чачку током три школске године, средином педесетих. Али, како
је сам аутор навео у објашњењу на корицама, стриктно везивање за оно
што му се догодило учинило је да написано више личи на сећање него
на роман. Други примерак овог рукописа аутор је поклонио Завичајном
одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку. Поред
ова два рукописа, у легату се налази и један секретиран, под насловом
„Велика Малаˮ. У питању је аутобиографски роман који се чува у добро затвореној коверти далеко од очију јавности, заједно са осталом грађом која му садржински припада (фотографије и преписка). Напомена и
жеља аутора је да се овај рукопис може отворити и објавити тек после
његове смрти, и то под псеудонимом, а након пет година и са правим
именом аутора. Међу поменутим рукописима чува се и једна фарса под
насловом „Акцијаˮ, као и ТВ драма „Раде Драинац или Балада о удатој
жениˮ. Сви рукописи су откуцани на писаћој машини, а само се роман
„Велика Малаˮ налази и у електронској форми – на CD-у.
Јешићева последња воља у вези са смештајем и начином коришћења легата јесте да се он чува као целина и даје на коришћење у просторијама Библиотеке или ван ње.
Библиотека целина др Михаила О. Тошића (1933–2007)
Михаило Тошић, шумарски инжењер, доктор биотехничких наука и истакнути стручњак за генетику и оплемењивање шумског дрвећа,
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рођен је 5. априла 1933. године у Рупељеву,
крај Пожеге. Завршио је средњу шумарску
школу у Сомбору. Привучен научно-истраживачким радом, након запослења и формирања породице, Тошић је уписао Шумарски
факултет у Скопљу и дипломирао у својој
тридесетој години као студент генерације.
На Шумарском факултету у Београду магистрирао је 1968, а потом и докторирао 1992.
године. Био је директор Шумско-пашњачког предузећа „Озренˮ у Сјеници, директор
Фабрике намештаја „Напредакˮ у Пожеги,
а потом стручни сарадник и секретар РеМихаило Тошић
гионалне заједнице за шумарство у Ужицу,
све до пензионисања. Научно-истраживачким радом бавио се преко 40
година. Аутор је и коаутор 70 стручних и научних радова. Његов највећи допринос науци је откривање и описивање десетак нових варијетета шумског дрвећа, као што су: пирамидална јела (Albeis alba L. var.
elegantissima Tosic), откривена у околини Сјенице, у њеном једином природном станишту у Европи и свету; бели бор са одликама златног (Pinus
silvesstris L. var. zlatiborika Tosic); црни бор са златном четином (Pinus
nigra arn. var. aurescens Tosic) и др. Открио је и описао и нова налазишта
бора мунике у Србији и Панчићеве оморике у кањону реке Милешевке
код Пријепоља, као и букву са златножутим лишћем коју је пронашао у
Републици Српској. Све ове поменуте ретке варијетете, као и златиборски златни бор, Тошић је успео да спаси од угинућа тако што их је клонирао и у мањим количинама произвео у свом расаднику, те тако омогућио њихову репродукцију за потребе шумарства и пејзажне архитектуре.
Након његове смрти, 2007. године, његова породица изразила је
жељу да Тошићеву богату стручну библиотеку поклони Народној библиотеци Пожега. Пошто поклон није предат као део тестаментарног завештања, ова библиотека целина, правно гледајући, нема статус легата. Али
то никако не умањује њен значај и њену вредност. Зналачки формирана
библиотека од преко 200 наслова монографских публикација (књиге, сепарати, зборници)10 и 30 наслова стручних часописа (са преко 500 бројева), из области шумарства, дендрологије, ботанике и генетике биљака, са
10 Неких наслова, нарочито међу сепаратима, има у више примерака, тако да збирку чини укупно 303 публикације.
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неколико књига из области историје, представља право мало богатство за
истраживаче. Међу часописима су Шумарство, Шумарски лист, Анали
за шумарство, Народни шумар и др., а поједини наслови имају и по неколико комплетних годишта. Према годинама издања књига и часописа, ова
библиотека целина припада периоду друге половине 20. века.
Поред књига, дародавац је поклонио и четрдесетак свезака рукописа, као и десетак ролни фото негатива и 700 аналогних фотографија,
црно-белих и у боји. Већина фотографија односи се на Тошићев научни
рад, само педесетак њих су личне, са разних скупова и предавања. Фотографије настале у току његових опсежних научних истраживања, како
на терену тако и у његовом расаднику, права су драгоценост ове библиотеке целине.

Гинко билоба, из фото збирке М. Тошића

Из фото збирке М. Тошића

Рукописи, аутографи или штампани на рачунару, су различити исписи из архивске грађе Историјског архива у Ужицу, као и Архива Србије, која се односи на пожешки крај. Наиме, Тошић се после одласка
у пензију посветио истраживању прошлости свог родног Рупељева. На
тај посао потрошио је године рада у нади да ће стићи да објави хронику села са родословима породица. Међутим, смрт га је у томе претекла. Како такав и толики посао не би остао узалудан, Недељко Јешић се
пријатељски подухватио задатка да среди прикупљене податке и грађу
за родослове и Тошићев недовршени рукопис уобличи и објави. Тако је
постхумно 2015. године из штампе изашла Тошићева књига Рупељевски
родослови, која представља само део поменуте грађе на коју се односе
сачувани рукописи. Овде треба навести и то да је иза Михаила Тошића
остао необјављен и његов обимни рукопис о калемљењу шумских биља-
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ка, у коме су изложена његова свеобухватна практична искуства о овој
теми. Тај се рукопис чува у кругу породице.
Одајући почаст и захвалност свом супругу и родитељу, породица
Тошић се при предаји поклона трудила да збирка остане онаква какву
ју је Михаило одлазећи оставио. Сваки заденути папирић остао је на
свом месту, као и испресовано лишће међу страницама, а придодате су
и белешке супруге о томе коју је књигу последњу читао или над којим
је радом провео последње дане. Жеља дародавца је да се поклон збирка
Михаила Тошића чува као засебна целина, а да се књиге и часописи дају
на коришћење само у просторијама Библиотеке.
Библиотека целина др Радосава Шуљагића (1940–)
Др Радосав Шуљагић, капетан бојног брода и доктор наука, још
један је српски официр међу пожешким дародавцима. Рођен је 1940. године у Здравчићима крај Пожеге. Основну школу завршио је у Пожеги,
гимназију у Ужицу, војнопоморску академију у Дивуљама, Командноштабну академију ратне морнарице у Сплиту и последипломске студије Ратне вештине у Београду, 1974. године. Докторирао је 1993. одбранивши дисертацију под називом „Ратна вештина као наука, односно
полемистикаˮ. Обављао је дужност команданта моторне топовњаче, која
је пет пута проглашена за најбољи брод у флоти моторних топовњача и
прва освојила златно „Нˮ, затим дужност референта за минско истраживање у дивизиону моторних топовњача, дужност команданта моторних
топовњача, команданта дивизиона минополагача, наставника у Командно-штабној академији, истраживача и руководиоца истраживачког пројекта у Институту за стратегијска истраживања. Службовао је у Сплиту,
Шибенику и Београду. Објавио је преко тридесет самосталних и коауторских научних и стручних радова и више радова из области полемистике, генетичке трансмутације ратне вештине (праксе, теорије и науке),
развоја и преображаја ратне вештине. Одликован је са више мирнодопских одликовања.
Библиотека целина др Радосава Шуљагића још увек је у фази формирања. Први део поклона преузет је 2008. године, а други осам година
касније. Збирка броји укупно 860 књига и око 15 наслова часописа (310
бројева). Од тог броја, преко две стотине наслова књига, и исто толико
бројева часописа, представља уско стручни део библиотеке целине, везан за области војних наука и ратних вештина. Остали део збирке при-
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пада областима друштвених наука (социологија, историја, политичке
науке), као и језику и књижевности. Из овога бисмо издвојили већи број
уџбеника за учење руског, француског и шпанског језика, као и двојезичне тематско-стручне речнике. Најдрагоценији део збирке представљају
свакако стручни часописи из области војних наука, као што су Војно
дело, Морнарички гласник, Теорија и ратна пракса, Нови гласник и др.,
чија су поједина годишта комплетна. Према годинама издања књига и
часописа, библиотека Радосава Шуљагића формирана је у другој половини 20. века. Заједно са књигама, дародавац је поклонио и двадесетак
својих рукописа (стручних радова и студија).
Жеља дародавца је да се његова поклон збирка чува као целина и
користи у просторијама Библиотеке, а пошто правни аспекти у вези са
поклоном још увек нису до краја заокружени, није познато да ли ће ова
целина добити неки већи и значајнији правни статус.
Поклон збирка Сретена Јовичића (1919–1946)
Поклон збирка Сретена Јовичића није у правом смислу библиотека
целина, али пошто се у досадашњим
извештајима помињала као таква, нема
разлога да је не поменемо и у овом прегледу.
Сретен Јовичић је рођен 1919.
године у Милићевом Селу крај Пожеге. Завршио је пет разреда гимназије
у Ужицу и Богословију у Сремским
Карловцима, 1941. године, као најбољи
ђак. Једно време је радио у фабрици
шећера у Београду, а затим као васпитач у Дому ратне сирочади „Краљевић Сретен Јовичић са мајком Дринком
Андријаˮ у Београду. После ослобође- и оцем Савом, за време II св. рата
ња Београда радио је као спикер и новинар у „Радио Београдуˮ. Погинуо је 1946. године у саобраћајној несрећи у Батајници.
У спомен на тринаестогодишњицу његове трагичне смрти, 8. маја
1959, његова породица је Народној библиотеци у Пожеги поклонила
Сретенову малу кућну библиотеку. Уз његову библиотеку, коју је лично
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читао и користио, поклоњено је и неколико приновљених издања која су
објављена након његове смрти.
Осим налепнице која се налази на прелиминарној страни сваке
књиге, а са текстом: „У спомен тринаестогодишњице трагичне смрти Сретена Јовичића, новинара и спикера Радио Београда, родбина из
Милићева Села поклања Сретенову библиотеку Градској библиотеци у
Пожегиˮ, никакав други документ у вези са предајом овог поклона није
сачуван. Према књизи инвентара у више наврата (1959–1963), поклоњено је укупно 157 књига, које су, вероватно жељом дародавца, укључене у
главни фонд Библиотеке. Након пола века, приликом ревизије књижног
фонда 2009. године, донета је одлука да се ова поклон збирка физички
одвоји од главног фонда и од ње сачува оно што је преостало, а остало је
само 72 књиге. Разлози којим смо се руководили у тој одлуци јесте сам
повод даривања, да се отргне из заборава спомен на једну личност нашег
краја и сачува траг о постојању једне личне библиотеке, која као поклон
егзистира у овој установи скоро од њеног оснивања.11
Временски опсег ове мале поклон збирке обухвата тек тридесетак
година – од 1922. до 1956. године, али има и доста издања без наведених
година. Књиге су из српске и руске књижевности и понека из филозофије,
у издању Геце Кона, С. Б. Цвијановића, Просвете, Народне просвете, Француско-српске књижаре А. М. Поповића и сл. У збирци се налазе и четири
романа на руском језику, штампана у Москви 1944. и 1945. године, од којих
се три наслова, према COBISS/OPAC-у, чувају само у овој библиотеци.
Обрада и смештај легата и библиотека целина НБП
Легати и библиотеке целине Народне библиотеке Пожега саставни су део Завичајног одељења ове библиотеке. Све посебне библиотеке,
преузете до 2009. Године, инвентарисане су у главној књизи инвентара
и обрађене у старом програму БИБЛИО, односно WINISIS. Обрадом су
биле обухваћене само књиге, док су часописи и некњижна грађа још увек
неинвентарисани и необрађени. Након преласка Библиотеке на нову платформу система COBISS, 2009. године, у новом програму обрађени су, и
претраживи у COBISS/OPAC-у, легат Недељка Јешића (књиге и часописи)
и поклон збирка Сретена Јовичића, док је обрада осталих целина у току.
Проблем са којим се наша библиотека свакодневно суочава у свом
11 Народна библиотека Пожега основана је 1952. године – седам година раније.
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раду, већ дужи низ година, јесте простор. Завичајни фонд смештен је
у једној просторији од 15 m², те су због мањка простора ове посебне
библиотеке распоређене по осталим просторијама установе: легати се
налазе у улазним ходницима Библиотеке (главни улаз и улаз у Дечје одељење), а библиотеке целине у канцеларији управника. Јешићева легат
библиотека смештена је у ниске ормаре који су саставни део легата, али
пошто су ормари мали, књиге су на полицама сложене у два реда, што
отежава њихово коришћење. Други део поклона Радосава Шуљагића,
који је преузет 2016. године и броји преко 600 књига, још увек стоји у
картонским кутијама неинвентарисан и необрађен, јер слободног простора, полица или ормара немамо.
Уколико би се остварили повољни услови за проширење садашњег
простора Библиотеке, чему се искрено надамо у скоријој будућности,
наша је идеја и замисао да се све посебне библиотеке, које с поносом чувамо у нашем фонду, сместе у једну просторију и уреде заједно са свим
комадима намештаја, који су завештањем предати на чување. Таквом
спомен собом пожешких дародаваца истраживачима бисмо омогућили
бољи приступ грађи и целовит поглед на богатство фондова легата и
библиотека целина које се чувају у нашој библиотеци.  
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Abstract: The Public Library Pozega proudly keeps and preserves five separate libraries: two
legacies - Slavko J. Joksimovic and Nedeljko Jesic, and three corpus separatum libraries Sreten Jovicic, Dr. Mikhail O. Tosic and Dr Radosav Suljagic. Each of these separate libraries
is specific, unique and valuable for its characteristic features. The paper gives an overview
of their content, legators’ and donors’ biographies, and also highlights some of the most
interesting and most valuable segments of material stored in these collections.
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НЕКЊИЖНА ГРАЂА УЖИЦA СА ОКОЛИНОМ У ПОСЕБНИМ
ЗБИРКАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
Сажетак: Рад је писан са намером да истакне библиотечку грађу из Ликовнографичке збирке и Збирке ситно-штампаног и документационог материјала Посебних
збирки Библиотеке Матице српске, као извор за проучавање културног туризма градова
и општина Србије. На примеру Ужица са околином приказане су шансе за туристичку
афирмацију бројних градских локалитета највећег града Западне Србије, као и улога
библиотека у овом процесу. Посебне збирке БМС набављају, каталогизују и дају на
коришћење некњижну грађу о многим српским крајевима и крајевима у свету. Међу
проспектима, позивницама, ликовним радовима и фотографијама из збирки Библиотеке
Матице српске налазе се и оне о граду Ужицу са околином и сведоче о Западној Србији
као регији изузетне лепоте са богатом културно-историјском баштином.
Кључне речи: Библиотека Матице српске, Ужице, културни туризам, библиотечка грађа
и извори, Посебне збирке БМС, Западна Србија, библиотечко-информациони рад.

Увод
Трансформација рада установа културе претпоставља учешће библиотека, музеја и архива у Србији и иностранству у низу домаћих и међународних пројеката. Промена парадигме пословања институција, чија
је мисија да чувају, обрађују и дају на коришћење библиотечку грађу и
изворе омогућује да установе овог профила пројектним организовањем
и промоцијом збирки остваре циљеве маркетинга у библиотечко-информационој делатности.
Библиотека Матице српске активности у циљу промоције рада
остварује од оснивања, тридесетих година 19. века у Пешти. Први српски часописи у Јужној Угарској пружали су информације о пословању
Матице српске са Библиотеком, а након пресељења установâ у Нови Сад
(1864), ова активност се наставила до данас. У 21. веку, интернет пор-
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тали и платформе замениле су некадашње „смесице” у којима је писано о делатности Матице српске и Библиотеке Матице српске. Посебне
збирке Библиотеке Матице српске окупљају јединице некњижне библиотечке грађе у установи културе, која свој ход у времену бележи од 16.
фебруара 1826. године, када су Срби из Пеште основали Матицу српску.
Званична историја Посебних збирки БМС почиње новембра 1963. године, када су чување, каталошко-библиографска обрада и презентација
библиотечког „...материјал[а] [који] није књига [већ] грађа друге врсте”1
постали активност на заштити библиотечке грађе и извора коју спроводе
Матичини библиотекари.
Библиотека Матице српске, презентујући збирке матичне библиотеке Војводине, информише о многим градовима и насељеним местима у Србији, Европи и свету. Овај рад посвећен је истраживању грађе
и извора из Посебних збирки БМС о Ужицу са околином, с циљем да
покаже град на западу Србије као привредно, индустријско, културно и
спортско седиште Златиборског округа.
Ужице са околином у Посебним збиркама Библиотеке Матице
српске
Посебне збирке Библиотеке Матице српске обухватају библиотечку
грађу и изворе који не припадају монографским публикацијама нити
континуираним изворима, а разноврсна грађа је распоређена у четири
организационе јединице БМС. Документациони материјал и материјали
историографског карактера обрађују се у Збирци ситноштампаног
и документационог материјала, а изложбени каталози, плакати и
фотографије у Ликовно-графичкој збирци Библиотеке Матице српске.
Библиотечка грађа и извори о савременој картографији, али и о плановима
градова и места током историјског трајања народâ доступни су у
Картографско-географској збирци БМС, док су нотни записи српских и
страних композитора похрањени у Збирци музикалија највеће библиотеке
у Војводини. Овако конципиране, Посебне збирке Библиотеке Матице
српске, речју сликом и тоном, инфoрмишу најширу научну и стручну
јавност о историји и савремености не само балканских крајева.
1 Jaсмина Трифунац, „Типологија и класификација некњижне грађе у Народној библиотеци
Србије”. Koлекције у библиотекама: формирање, заштита, богаћење, одржавање, ревизија и
коришћење. (Београд: Народна библиотека Србије; Крушевац: Заједница матичних библиотека
Србије, 2007), 116.
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С друге стране, културни туризам, у последње две деценије нарочито,
постаје једна од водећих парадигми за укрупњавање потенцијала за
презентацију одређеног насељеног места, града или регије. У теоријској
литератури означаван као „путовање особа из културних мотива:
студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја,2
културни туризам је у овом раду посматран кроз „учешће” библиотечких
збирки у промоцији и презентацији туристичких потенцијала града
Ужица са околином.
Библиографски извори из Посебних збирки Библиотеке Матице
српске о Западној Србији сакупљани су у претходна два века у БМС.
Одабрани примерци некњижне грађе о ужичком крају изузетно су
сведочанство о библиотечко-информационом раду у БМС „на примеру”
једног од најлепших региона у Републици Србији. Ликовно-графичка
збирка већ деценијама бележи историјске токове и савремене тренутке
града Ужица са околином. У власништву БМС данас се налази плакат
који је, заједно са фотографијама и изложбеним каталозима о граду,
послужио ауторима овог рада као илустрација богатства збирки
Библиотеке Матице српске.
Наиме, од 22. маја до 6. јуна 1965.
године у Ужицу је организована изложба
докумената о јубилеју 125 година од
тренутка када „Намесништво ‘књажеског
достојанства’ даје сагласност 26. августа
да се Полугимназија из Чачка премести
у Ужице”.3 Документ о оснивању
гимназије у Ужицу (која од 1. септембра
1955. до 2001. године носи назив
„Миодраг Миловановић Лунеˮ) заведена
је са датумом 4. септембар 1839. године
Плакат 125 година Гимназије у
у броју 40 Новина србских (излазиле у Титовом Ужицу
Крагујевцу од 1834‒1842) 9. септембра
1839. године. Информације са плаката из Посебних збирки Библиотеке
Матице српске су оскудне, јер није наведен изложбени простор у којем
је јубилеј организован. И поред ове чињенице, илустровани плакат 125
2 Културни туризам. (Нови Сад: Природно-математички факултет, Департман за географију,
туризам и хотелијерство, 2005), 21.
3 Ужичка гимназија: 1839-1989. (Титово Ужице: Гимназија „Миодраг Миловановић Лунеˮ,
1989), 12
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година гимназије у Ужицу, димензија 75 x 50 cm, јесте историографски
извор о прошлости Ужица и његове просветне установе.
Етнолошка грађа о обичајима многих крајева, у којима Срби
вековима са осталим народима живе, чини респектабилан део збирки
Библиотеке Матице српске. Постоје и записи забележени у Западној
Србији где „свадбе често трају два или три дана односно све док кум и
стари сват не одлуче да се свадба заврши”.4 Фотографија из истоимене
збирке Библиотеке Матице српске, уз наслов Gradski mladenci истакнут
на реверсној страни примерка, приказује брачни пар из Ужица, 1929.
године. Фотографија је „из архива Николе А. Косића” (Editions Francophiles, бр. 259), а објављена је у Београду седамдесет година након
фотографског снимка свадбе из ужичког краја.

Младенци, Ужице (1929)

Осим некњижне грађе, Ликовно-графичка збирка садржи и књижни
материјал који се, између осталог, односи на Ужице. У том смислу,
занимљиво је издвојити изложбене каталоге који се у Библиотеци
Матице српске у Новом Саду прикупљају од оснивања Матице српске
и Библиотеке Матице српске. Библиотечка грађа и извори о ликовном
стваралаштву појединаца, уметничких група, као и сликара, графичара и
4 Милан Јанковић и Наташа Јокановић, Српске свадбе: главни ток свадбе, обичаји, споменар и
албум свадбе (Београд: А-Ш дело, 1992), 38.
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вајара, који стварају у ликовним колонијама, сведочи о прегнућу српских
и страних уметника особеног ликовног израза. Библиотека Матице
српске набавља, чува и даје на коришћење преко 20.000 изложбених
каталога који јесу сведочанство о историји и савремености не само
српске ликовне сцене. Ужице и Западна Србија заступљени су радовима
са ликовних колонија Радио-телевизије Србије, које се одржавају на
Златибору, изложбама Удружења ликовних уметника Ужица из тог
града, а низом изложбених поставки јавности су се представили чланови
Удружења ликовних радника „Пиво Караматијевић” из Ужица.
Као илустрација настојања да се забележи прошлост ликовне
сцене са запада наше земље могу да послуже информације из
изложбеног каталога под насловом
Ужичка ликовна ретроспектива: 18541971. „Први значајнији ликовни уметник
који се нешто дуже задржао у Ужицу
био је Симеон Роксандић, вајар, који је
почетком 1897‒1898. био постављен за
наставника у ужичкој реалци”,5 записано
је у изложбеном каталогу који сабира
чињенице из историје архитектуре,
сликарства и вајарства на ширем подручју
Ужица од средине 19. до седамдесетих
Ужичка ликовна ретроспектива
година 20. века.
(1971)

Библиотека Матице српске, која библиотечку грађу и изворе
прикупља обавезним примерком, поклоном, разменом и куповином, има
моралну и професионалну обавезу да набави сваки изложбени каталог,
фотографију, плакат и ликовни рад са „ознаком Ужица” и да је пружи
на увид корисницима библиотечких услуга. Ликовно-графичка збирка
Библиотеке Матице српске и у будућности ће информисати о Ужицу
и околини, библиотечком грађом и изворима, али и путем интернет
платформи и сајта Дигиталне БМС.
Фонд ситно-штампаног и документационог материјала Посебних
збирки Библиотеке Матице српске укључује књижну и некњижну грађу.
Некњижну грађу чине јединице које нису у форми књиге, а које преносе
идеје, информације и естетске садржаје и у данашњем времену заузимају
5 Милета Никитовић, [Предговор] изложбеном каталогу Ужичка ликовна ретроспектива: 18541971, (Ужице: Удружење ликовних радника „Пиво Караматијевић”, 1972): [6].
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значајно место у библиотечкој бази БМС. Демонстрирајући библиотечке
ресурсе, за потребе овог рада издвојена је некњижна грађа о Ужицу и
околини, а проспекти, позивнице и програми документују туристичке
потенцијале и културне програме овог краја. Туристички проспекти
превасходно су рекламног карактера и имају улогу културног промотера
историјско-традиционалне баштине Западне Србије. Најзаступљенији
су на српском, а има их и на енглеском, француском и немачком језику.
Илуструјући богату туристичку понуду Ужица са околином, наводимо
проспекте о Златибору, бележећи информације о бројним ресторанима,
хотелима и коначиштима ове регије.
Осим туристичких проспеката, као
занимљивост фонда БМС, неопходно је
поменути сведочанство о позоришном
животу Ужица. Проспекти о репертоару
ужичког Народног позоришта писани
су трагови културног живота града у
прошлости и данас. Клуб Војске из Ужица
организатор је бројних манифестација, а
сведочанство о томе су позивнице из фонда
Ситно-штампаног и документационог
материјала Библиотеке Матице српске.
Једна од њих је из 1997. године, на
којој је позив за изложбу слика Драгана
Јеротијевића и промоција песничке збирке
Народно позориште Ужице
„Јевремов штап” Милијана Деспотовића.
Део некњижне грађе чине и програми
различитих удружења, институција, друштвених клубова и др. У
прошлости је у овом граду деловала Пчеларска задруга, а БМС поседује
програм Скупштине овог удружења из 1972. године. Једнолисни примерак
димeнзија 21 x 15 cm садржи датум одржавања скупштине (16. април).
Програм под називом „Царска забава”, у организацији Туристичке
организације општине Ужице садржи преглед манифестација током
текуће године и представљање туристичких викенд програма Ужица.
Сва поменута некњижна грађа обрађује се према Међународном
стандардном библиографском опису некњижне грађе ISBD(NBM), у
формату COMARC B, и у маскама N или Z, а претражива је у електронској
бази БМС и доступна корисницима.

213

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ

Скупштина Пчеларске задруге
(1972)

Закључак
Промена назива држава у којима су Матица српска и Библиотека Матице српске пословале није променила обавезу библиотекара да,
услужујући кориснике, континуирано раде на набавци, каталошко-библиографској обради и заштити драгоцене библиотечке грађе и извора.
Такође, смена државних и друштвених уређења, у више од 190 година
постојања, није променила морални код стручњака који већ 18 деценија
(Библиотека Матице српске отворена је за јавност од 1838. године) прикупљају, обрађују и дају на коришћење библиотечки материјал о Ужицу
и многим другим срединама.
Савремено библиотекарство и библиотечко-информациони рад, у
времену у којем живимо, ослоњен је на праћење актуелних тенденција
којима управљају дигиталне технологије. Без обзира на поменуте околности, задатак библиотекара је да се, пратећи информационе ресурсе
данашњице, у текстовима овога типа, осврну ка прошлости. Бележење историографских токова о градовима и насељеним местима Србије,
Европе и ваневропских земаља јесте и покушај да се савременим средствима (попут фотографских снимака и дигитализацијом библиотечке
грађе и извора) остави запис о минулим данима. На основу чињеница о
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историји и садашњости града Ужица са околином, представљена је библиотечка грађа и извори БМС о друштвеном животу, привредним кретањима, културним збивањима и спортским резултатима града на реци
Ђетињи.
Аутори овог рада верују да прикупљена библиотечка грађа пружа
корисне информације о Ужицу и околини изражавајући наду да ће она
бити основа за будућа истраживања тог дела Србије. Чињенице представљене у овом раду обавезују Библиотеку Матице српске да послове
набавке, каталогизације и заштите библиотечке грађе и извора наставља
да обавља и у трећем миленијуму.
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Summary: The paper is written with the intention to point out the library material and sources from the Fine Arts and Collections of Small Printed and Documentary Materials of the
Special Collections from the Library of Matica Srpska as a source for the study of cultural
tourism in the cities and municipalities of Serbia. On the case of Užice with the surrounding,
there are shown chances for the tourist affirmation of numerous city sites of the largest city
of Western Serbia, as well as the role of libraries in this process. Special collections of BMS
are purchased, cataloged and made available for the use of non-library materials on many
Serbian and international places. Among the brochures, invitations, works of art and photographs from the Library of Matica Srpska there are also those about the town of Užice with
the surrounding area that are emphasized as an example of cooperation between the library
and other organizations in order to promote the tourist potentials of municipalities and cities
in Serbia. Numerous sources, on the one hand, show the richness of collections of the Library
of Matica Srpska, and on the other, testify about Western Serbia as a region of exceptional
beauty with rich cultural and historical heritage.
Keywords: Library of Matica Srpska, Užice, cultural tourism, library materials and resources, Special collections BMS, Western Serbia, library-information work.
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СТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ПОСЕТИОЦЕ У НАЦИОНАЛНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ ВEЛСА: НЕКЕ ЛИЧНЕ РЕФЛЕКСИЈЕ1
Ридијан Грифитс је највећи део своје професионалне каријере провео у
Националној библиотеци Велса, Абериствит. Од 1993. до 2001. године био
је у одељењу за чување, а затим од 2002. до пензионисања, 2008, директор
јавне службе. У том последњем раздобљу укључен је у пројекат познат као
„искуство посетиоца”, чији циљ је био да библиотека постане атрактивнија. У
овом тексту износи своје мисли о изазовима и испуњењу тог пројекта.

Изазов промена
Свако ко је посетио Националну библиотеку Велса у Абериствиту
(Aberystwyth), на западној обали, запамтиће импозантну зграду која гледа на град према Кардиган Беју и Ирском мору. На импресивном изгледу,
који изазива страхопоштовање, позавиделе би јој библиотеке широм света. На предњој страни библиотеке налази се назив „Ливргел генедлајтол
Камри” (Llyfrgell Genedlaethol Cymru), велшко име библиотеке, изрезан
у белом портландском камену. Осамдесетих година прошлог века предложено је да се ове речи истакну црвеном или златном бојом. Власти су
одбациле идеју јер би, због географске позиције Библиотеке, било тешко
и скупо задржати боју у првобитном стању. Због тога је библиотека променила правац размишљања a циљ пројекта био je јачање односа Библиотеке са својим корисницима и заједницом на свим нивоима.
Национална библиотека Велса основана је Краљевском повељом
(1907), када и Народни музеј, након дугогодишње кампање, која је довела до оснивања и других важних институција попут Краљевске комисије
о античким и историјским споменицима (1908). Савет је одлучио да библиотека буде у Абериствиту а да се Музеј смести у Кардиф. Појединци
су преиспитивали одлуку, јер је Абериствит био сувише удаљен од ве1 Превод дела: Rhidian Griffiths: „Creating a Visitor Centre at the National Library of Wales: some
personal reflections.ˮ Alexandria, Vol. 20, no. 2 (2008), str. 81–88.
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ћег дела становништва, али ту се налазио и Универзитет Велса (основан
1893). Локацију је уступио Лорд Рендел (Lord Rendel) који је већ поседовао значајне збирке, а поклон је дао лекар и колекционар Сир Џон
Вилијамс (Sir John Williams), који је одлучио да његова колекција буде у
новој библиотеци, а не у Кардифу. Проблем са Абериствитом био је недостатак добре саобраћајне инфраструктуре, која повезује западни Велс
са северним и јужним подручјем. У одбрани статуса Абериствит има
предност јер је једнако удаљен од севера и југа, а данас постоји бржи
железнички превоз од севера до главног града Велса, па чак и авионски
превоз са острва Англси (Anglesey). Истраживачи који живе у Свонсу
(Swansea) или Кардифу, или негде између њих, сматрали су да је лакше
путовати у Лондон и користити Британску библиотеку.
Национална библиотека била је суочена са значајним изазовима,
али је током своје историје на различите начине превазилазила географска ограничења. Њен први библиотекар Џон Балинџер (John Ballinger),
претходно библиотекар јавне библиотеке у Кардифу, постављен је 1908.
године, пре него што је Библиотека имала просторије. Залагао се да библиотека има улогу изложбеног центра, поред тога што грађу сакупља,
чува и даје на коришћење. Године 1904. Кардиф је одржао изузетно успешну изложбу „Велшка Библија” (The Bible in Wales) у знак обележавања
стогодишњице британских и страних библијских удружења (British and
Foreign Bible Society), уз коју је објављена и библиографија Библије у
Велсу. Преузевши одговорност за дечју националну библиотеку, Балинџер није више само прикупљао и чувао грађу, већ се изборио за обавезни
примерак, у складу са Законом о ауторским правима (1911), омогућивши јавности да ужива у збиркама Библиотеке. Када су 1908. године позване архитекте да поднесу идејно архитектонско решење за зграду Библиотеке, наведен је и изложбени простор као део захтева. Недовршена
зграда први пут је стављена у употребу 1916, а део који је касније постао
Северна читаоница, коришћен је за изложбу предмета из колекције Сир
Џона Вилијамса. Након неколико година отворена је велика нова изложбена галерија, названа Галерија Грегиног по сестрама Дејвис (Davies
sisters of Gregynog). Током 20-их и 30-тих година прошлог века, када
је Абериствит био популаран као дестинација за туристе, Галерија се
редовно користила за изложбе новонабављених публикација, тако да су
посетиоци могли да виде како национална колекција расте. Покренули
су акцију „Кутија за књиге”, шаљући дупликате Библиотеке Друштву за
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образовање радника, чиме је Библиотека унела активност доживотног
учења много пре него што је тај термин настао.
Иако су се многе од ових активности наставиле, а Галeрија доследно
и готово без прекида коришћена као изложбени простор, последњих година 20. века као велики проблем јавио се недостатак простора. Пошто је
збирка порасла, захваљујући обавезном примерку и пристизању бројних
британских публикација, полице у библиотеци постале су пуне, а у Повељи о оснивању из 1907. године и Повељи из 2006. године, наведено је да
се чувају и скупљају: рукописи, архиве, слике, мапе, фотографије, звучни и покретни материјал, слике... Упркос новим магацинима, насталим
почетком 1980-их, национална библиотека је до краја те деценије била
попуњена. Преговори са тадашњом Велшком канцеларијом, која је била
одговорна за доделу помоћи библиотеци, довели су до изградње привременог објекта, што је значило краткорочно олакшање, до 1992. године, а
тада је објављено да ће 11 милиона фунти бити на располагању за изградњу новог простора за складиштење књига, познат као „Трећа библиотека”.
Ова масивна грађевина, отворена 1996. године, удвостручила је капацитет
складишта библиотеке, пружајући значајно олакшање у вези са правилним складиштењем и очувањем збирки за око двадесет година.
Планирање и нови правац
Пре отварања зграде доста се размишљало о могућностима развоја
других делова библиотеке. Значајано повећање простора за складиштење омогућило је да се простор у главној згради може користити за јавну
употребу. Дискусије на нивоу Савета, тадашњег извршног тела Библиотеке, водио је Том Арфон Овен (Tom Arfon Owen), тадашњи потпредседник (1933–2000), чији је рад на тему „Искуство посетиоца” (The Visitor
Experience) дао име пројекту у целини. Тврдио је да Библиотека никада
није испунила свој потенцијал као национална јавна зграда. Након дискусија дошло је до низа предлога, ангажовани су маркетиншки консултанти, а закључак је био да постоји значајан потенцијал библиотеке за
посетиоце, који нису само истраживачи, те да мора бити атрактивна и
корисна. Након опсежних истраживања и припрема, Библиотека је успешно поднела захтев Херитеџ Лотери фондацији (Heritage Lottery Fund)
за 1,4 милиона фунти, што је допуњено финансијама Парламента Велса
и средствима из сопствених приватних фондова Библиотеке.
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Предложени пројекат „Искуство посетиоца”, који је достављен
ХЛФ-у, имао је неколико компоненти, од којих је најамбициознија била
изградња аудиторијума са 100 места за предавања, презентације и филмске пројекције, а изнад ње галерија за приказивање „драгуља” из збирке
Библиотеке. Остале компоненте биле су: развој услуга, амбициознија
стратегија изложби и сарадња са особљем за образовање и маркетинг.
Истовремено се преговорало о успостављању Националне видео и звучне архиве Велса, спајањем збирке Библиотеке звука и покретних слика
са ТВ и филмском архивом у Велсу. Било је неопходно пуно радова на
објекту, како би се створили изложбени простори, изградио приступачан
улаз, тоалети, нови пријемни простор и ресторан, као и канцеларије за
слушање и прегледавање видео слика. Може се лако замислити да је такo
амбициозан програм рада проузроковао значајне потешкоће корисницима Библиотеке и особљу, али као и код многих промена таковог типа,
проблеми и препреке су се постепено смањивале и заборављале. Радови
су трајали током 2002. и 2003, а овај део формално је отворила, 12. јуна
2004, славна велешка глумица Шон Филипс (Siân Phillips).
Структуре
Последице такo великих промена у Библиотеци биле су веома приметне. Зграда је дизајнирана за складиштење публикација и пружање
услуга у читаоницама, уз значајну пространу галерију. Паралелно са развојем зграде, Библиотека је покренула ревизију структуре управљања.
Тако је 2002. године успостављена нова структура усредсређена на три
главна одељења: услуге сакупљања, корпоративне услуге и јавне услуге.
У oдељењу за јавне услуге преузели су главну одговорност за имплементацију програма „Искуство посетиоца”.
Међутим једна ствар је конкурс, а сасвим друго је реализација. Концепти су морали бити разматрани, елаборирани и реализовани. Завршена апликација за финансирање ХЛФ-а је, у складу са захтевима Фонда,
укључила нову стратегију изложби, стратегију маркетинга и стратегију
образовања и многу другу документацију. Влада је дала своју подршку
обезбеђивањем додатних средстава за нова радна места. У оквиру Одељења за јавне услуге створене су две нове секције: 1. Јавни програми
и 2. Приступ и маркетинг. Први су усмерени на изложбе и едукацију, а
други на маркетинг Библиотеке, као и на публикације. Начелник Јавних
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програма именован је из куће, док је шеф Приступа и маркетинга именован споља. Додатно особље постављено је да се бави изложбама, а
отворена су и два радна места за службенике едукације, маркетинг, као и
особље које организује и руководи комерцијалним догађајима.
Одељење јавних услуга преузело је одговорност за Националну видео и звучну архиву Велса (National Screen and Sound Archive of Wales),
створену 2001. године. Архивска збирка филмских и телевизијских материјала, који су у вези са Велсом, постала је важан део који Библиотека нуди посетиоцима, а збирка је била неуобичајено разнолика. Поред
тога, Одељење је преузело одговорност за традиционалне јавне услуге,
односно читаонице и истраживања. Неко је доводио у питање вредност
стратешког правца, који је толико нагласио услуге за посетиоце, сматрајући их „пролазном трговином”, тврдећи да је ресурсе боље потрошити
на дуготрајне потребе каталогизације и чувања. Након дискусија, редефинисања и модификације планова појавио се снажан консензус да је
промоција библиотеке, кроз приказивање и коришћење својих колекција
на много нових и разноврсних начина, била добра ствар.
Због грађевинских радова, током лета 2002, било је неопходно извршити неке промене. Главни грађевински рад пројекта, изградња аудиторијума и биоскопа, такође је био предмет одређеног одлагања, који је
морао бити пажљиво планиран, пошто је датум отварања у јуну 2004.
био постављен унапред. Ипак отворен је на време, како је било по плану.
Идентитет и интеграција
Део сврхе пројекта био је да се редефинише улога Библиотеке као
јавне зграде и нове услуге су због тога морале да буду виђене као саставни део већ постојећих обавеза Библиотеке. Аудиторијум празног
елиптичног дизајна, идеја локалног архитекте Џејмса Џенкинса (Jamesa
Jenkinsa), украшен нерђајућим челиком, добио је надимак „Друм”
(Drwm), што је у ствари велшки назив за бубањ. Изнад тога, повезана
са главним изложбеним простором Библиотеке у Грегиног галерији, налазила се нова галерија, специјално осмишљена за излагање осетљивих
материјала. Названа је „Хенгврт” (Hengwrt), по дому антиквара Роберта
Вона (Robert Vaughan), који је сакупио много важних велшких рукописа и штампаних књига у 17. веку (данас су део колекције Библиотеке).
Мада рукописи нису из „Хенгврта” него из „Пенијарта” (Peniarth), ипак
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је ово име изабарано за нови изложбени простор посвећен тематским
изложбама из колекције Библиотеке. На овај начин поштује се традиција
и историја Библиотеке и креира осећај јединства са прошлошћу.
Интеграција је зависила од тимског рада различитих одељења Библиотеке. У одлучивању о избору тема изложби и поставки, колеге из
Одељења за прикупљање и чување помагали су особљу Јавних услуга,
улажући своје време и стручност. Одговорност за програме у „Друму”
сносила је група радника из свих огранака Библиотеке, која је идентификовала потребе корисника и користи за Библиотеку. Показало се као дугорочно значајно за пројекат „Искуство посетиоца” то што су обједињено радили стручњаци различитих одељења Библиотеке. Особље Јавних
услуга ослањало се и на колеге из Компјутерског и системског одељења,
заједно са онима из Одељења дигитализације и др. Разматрали су потешкоће при мењању употребе зграда које су дизајниране у једну сврху,
проблем упућивања посетиоца до жељеног одредишта, стварање новог
улаза у зграду итд. Био је повећан притисак и на паркинг Библиотеке али
промене се никада не дешава одједном, нити се икада завршавају.
Отварање „Друма”, у јуну 2004. године, омогућило је да се почне са
промовисањем идеје о промени улоге Библиотеке. Гала програм дешавања је укључивао реситал харфисткиње Кетрин Финч (Catrin Finch), разговор са писцем Џаном Морисом (Janom Morisom), читање поезије, предавања, разговоре и пројекције филмова. У циљу промовисања програма,
пројекција и изложби, укључиле су се локалне новине, хотели и туристичке организације. Неколико сезона дешавања су била тематски повезана са
мултимедијалном изложбом, која је део неке колекције Библитеке: неке
од тема су миграција, келтски језик, спорт, оживљавање религије, кућни
живот, протест. У току стогодишњице Библиотеке, 2007. године, сви изложбени простори приказивали су различите аспекте Библиотеке, у славу
сто година развоја и прикупљања националне колекције. „Друм” је постао
популаран као конференцијски центар за посетиоце, који другачије не би
били упознати са Библиотеком, а такође је и добар извор прихода.
Ангажовање са публиком обухвата много више од дешавања у самој згради Библиотеке. Из видео и музичке архиве ношени су филмови
локалним друштвима приликом организовања тура „Шетња на потпетицама” (Classics reels on heels). Запослени у Јавним програмима организовали су бројне изложбе и излагања и изван Библиотеке, радећи са
локалним музејима, архивама, библиотекама и са друштвеним служба-
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ма, као што су социјалне службе. Укључена су и уметничка дела станара „Плас луест кентра” (PlasLluest centаr) у Аберу. Образовна служба
Библиотеке квалитетно је радила са школама и колеџима, организоване
су драмске представе за децу у позоришту „Арадгок” (Аradgoch). Образовни програми такође су били понуђени локалним друштвима, нпр. у
Мертир Тидфилу (Wrexham Srid Merthyr Tydfil) и били су прихваћени
од локалних школа. На много начина портфолио „Искуство посетиоца”
представља микрокосмос наглог развоја, који се десио за последњих десет година од када је Ендру Грин (Andrew Green) био библиотекар.
Посебно треба истаћи значај дигитализације предмета из колекције
Библиотеке. Библиотека сада има веома импресиван низ дигиталних колекција, које нуди на свом веб сајту, укључујући рукописе, мапе, слике,
штампане материјале и дигиталне верзије неких изложби (нпр. стогодишњу изложбу „На овом месту”, одржану 2007. године). Тежња ка дигитализацији представља искрену жељу да се прошири број корисника,
омогућавајући широј публици могућност да има приступ колекцијама
Библиотеке. Омогућили смо приступ особама са посебним потребама,
као и етничким мањинама. Неупоредиво већа пажња се сада поклања
мишљењу корисника, које се испитује редовним анкетама и упитницима
у оквиру Библиотеке и изван ње. Промене су обухватиле и стандардне
услуге Библиотеке. Током 2004. године проширен је простор за генеологе (значајна група међу редовним корисницима Библиотеке) и простор
за изучавање ретких књига, рукописа и мапа. Библиотека је 2006. године била акредитована од организације „Посета Велсу” (Visit Wales), као
квалитетно место за обилазак, а следеће године успешно је извршила
евалуацију својих услуга по Чартер Марк (Charter Mark) стандарду, а
такође и по други пут достигла стандард инвестирања у људе. За стогодишњицу Библиотеке покренут је потпуно промењен веб сајт (http:www.
llgc.org.uk) и представљен потпуно нов интегрисан информациони систем, који први пут омогућава претрагу колекције Библиотеке у много
различитих формата. У исто време Библиотека је преузела водећу улогу
у обезбеђивању комплетног каталога свих Велшких библиотека.
Закључак
Скептици би могли – а то и раде – да питају „зашто”? Неки се не
би сложили да је основни посао Националне библитеке да сакупља, обрађује и чува публикације за будуће генерације, чинећи их доступним
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научницима, а не обичним посетиоцима. Други проричу предстојеће нестајање библиотека свих врста јер интернет информације постају главни начин савременог истраживача и несумњива истина да је коришћење
библиотека претрпело значајне промене. Развоји који су описани су активност посетилаца у кратком периоду: посета Библиотеци је порасла
од око 35000 годишње у касним деведесетим, до преко 90000 до 2005.
године. Ипак, број стварних посета изгледа да се изједначава и опада,
док се број виртуелних посета, кроз електронски приступ из даљине,
драматично повећао и сада је четири пута већи од реалних посета. Било
би неприлично закључити да је због огромног повећања онлајн приступа стварна посета Библиотеци опала. Квалитетан онлајн профил може
да охрабри људе да дођу у Библиотеку: научник из Тексаса који је знао
мало или нимало о Велсу открио је на интернету једну од важних колекција Библитеке, пронашао да је битна за његово истраживање и два узастопна лета провео у Абериствиту. Део функције Националне институције је да образује људе своје нације и да образује људе из других нација
о својој нацији. Много тога може да се уради путем излагања, изложби,
предавања, презентација, пројекција и разноврсног коришћења колекција које су, на крају крајева, и прикупљене због користи свима. Развој који
је овде спомињан покренут је уз чврсто уверење да је прави посао Националне библиотеке да промовише културно благо своје нације. Била ми
је част да будем део ове авантуре.
Абстракт: Аутор – директор јавне службе у Националној библиотеци Велса до свог
пензионисања 2008. године, нуди свој лични поглед на изазов и испуњење значајног
остварења Библиотеке, познат као „Искуство посетиоца”. Кроз своју историју
Национална библиотека Велса чинила је напоре да превазиђе потешкоће настале
због географске локације, која је удаљена од главних насељених центара. Пројекат
„Искуство посетиоца” подржан од фондова Херитеџ Лотери и Владе Велса, као и
сопствених извора Библиотеке, укључио је нове просторе за публику и галерију за
излагање блага Библиотеке, а исто тако и развој нових услуга као што је формирање
нових и амбиоциозних стратегија изложби и улагање у образовање и маркетиншке
потезе. С обзиром на то да организација није била усмерена на опште услуге које
су могле да буду занимљиве већини посетилаца и туриста, паралелно са развојем,
Библиотека је преузела и ревизију гранајуће структуре управљања. Чланак показује
како су ове нове инцијативе биле имплементиране у веровање да је исправан став
Националне библиотеке да промовише кулутурно богатство своје нације.
приредила и превела са енглеског Татјана Богојевић
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СЛИКА БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА НА
ФИЛМУ И ТЕЛЕВИЗИЈИ1
кратак увид у перспективе Уте Енгелкенмајер

Коса на врату скупљена у пунђу, на носу наочаре, неупадљива, више
сива одећа и неовоземаљски, збуњујући утисак, уз то колица за књиге или
столица иза пулта за информације и типичан покрет руком – кажипрст
на уснама, из којих се чује гласно „Псст”! Јесу ли то библиотекарке? Јесу
ли то библиотекари?
То што људи себи често стварају поједностављену представу о другим људима, групама или стварима, помаже им да околину доживљавају
мање комплексном, а и јаснијом. При томе је опажање замагљено, суштина је схваћена делимично, или је истргнута из контекста. Поједностављивање представе о групама, у овом случају, запосленима, доводи
често до стварања клишеа и до тог да постоје предрасуде, а да се претходно није створила слика на основу властитог искуства.
Многе библиотекаре би могао да разљути приказ библиотека и библиотекара на филму или у телевизијским емисијама. То што се библиотекари баве овом темом, изгледа да нема везе с тим колико је библиотека
или позив библиотекара цењен у одређеним земљама. Иако су, нпр. библиотеке у САД интегрални саставни део образовног система и много
боље су прихваћене, често су и тамо библиотекари на филму представљени као стереотип, као „Псст – особе”.
Постоје многобројне публикације о америчким библиотекама на
тему библиотекари и библиотеке на филму. На одређеним интернет
страницама педантно је наведено у ком филму jе приказана која „сцена
из библиотеке”. Најзагриженији међу сакупљачима наводе у којим филмовима се спомиње само реч „библиотека”, односно library.
1 Превод дела: Ute Engelkenmeier, „Kurze Einsichten in Sichtweisen. Das Bild der Bibliotheken
und Bibliothekare in Film und Fernsehen.”. Libreas. Library Ideas, 5 (2006). https://libreas.eu/
ausgabe5/004eng.htm
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У то време, најобимнију збирку „Библиотеке на филму: анотирана
филмографија”, саставио је Мартин Реш. Комплетно анотирана листа
са филмовима који су углавном на енглеском језику, броји 550 филмова који се тичу библиотека. Збирка, под насловом „Лик библиотекара у
комерцијалним филмовима” започета је још 1993. У уводном чланку О’
Брајен и Реш наводе да је углавном, с мањим изузецима у првом плану слика повученог, жигосаног „дављеника”. У старијим холивудским
филмовима често се види локална јавна библиотека и њен стручан, али
већином ауторитативан библиотекар. Са променом везаном за занимања
у „стварном животу”, у биоскопским филмовима представа је постала
мало неутралнија, али је још увек далеко од позива модерног библиотекара. Уз помоћ филмографије на интернету, која је у сталном порасту,
Реш жели да прошири „колективно сећање” и да направи већу базу за
даље сведочење о „типичном библиотекару” на филму.
Реш своја открића дели у четири групе. У то време, било је
-175 филмова у којима једна од улога представља библиотекара
-150 филмова у којима се користи библиотека
-50 филмова у којима су наведене речи „библиотека” или „библиотекар” и
-175 филмова који још нису могли нигде са се сврстају.
Реш даје кратак садржај сваког биоскопског филма не удубљујући
се превише.
И Стивен Џ. Шмит је сакупљач и у то време прилаже 400 филмова који се односе на библиотекарство. Уз то представља и топ 10 листу
најпознатијих или најупечатљивијих филмова у којима библиотеке или
библиотекари играју улогу.
Слика на филму
У монографији Реј и Бренде Тевис анализирају се стереотипни ликови библиотекарки и библиотекара америчких и британских биоскопских филмова још из времена немог филма, па све до почетка 21. века.
Кратко се описује садржај сваког филма, пропраћен критичким коментаром и истражује се начин на који је „библиотекар” представљен – од
изгледа одеће, до понашања и дијалога у улогама. За биоскопске филмове са годинама производње од 1980. до 1999, аутори тврде да су се стереотипне особине библиотекара и библиотека на филму мало промениле.
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Када су у стварним библиотекама лисни каталози постепено били замењивани онлајн-каталозима, само су понеки биоскопски филмови ову
промену примењивали у пословном животу и на платну.
На крају својих истраживања, аутори су утврдили да лик библиотекара у биоскопским филмовима 20. века остаје релативно стабилан,
понеки изузеци су безначајни. Сваки човек који би одлазио у биоскоп,
ма ког да је узраста, одмах би на филму препознао библиотекара. Реј и
Бренда Тевис су у свом завршном посматрању и статистички оценили и
истражили филмове: библиотекар је женског пола! Оно што је чињеница
у реалном пословном животу, одражава се и на биоскоп, од 326 филмова о библиотекарима, 72% су биле жене, а 28 % мушкарци. Везано за
изглед, 34 % библиотекарки и 40 % библиотекара је на филму носило
наочаре, 28 % жена пунђу.
Тренутно је у продукцији 100-минутни документарни филм Ане
Зајдл „Холивудска библиотека”. Филм треба да прикаже реалност библиотека и библиотекара у 21. веку и да је повеже са забавним и допадљивим контекстом америчких биоскопских филмова. Намера је да се прикаже вредност и значај библиотекара у западној култури и друштву. Са
ликом приказаним на платну, пореде се сведочења реалних библиотекара
у интервјуима. Зајдл жели да прикаже разноврсност жена и мушкараца на
свом послу, као и каква су фасцинантна места библиотеке у данашње време. Постоје исечци са негативним и „злим” библиотекарима, са типичним
„Псст” ̶ библиотекарима, или са сценама кокетирања у библиотеци.
Зајдл не може да разјасни тренд филмова који се појављују последњих година. И актуелни биоскопски филмови приказују исту стереотипну слику с пунђом. Као једино правило, Зајдл проналази, да је фигура
приказана мање стереотипно, уколико је већа улога библиотекара на
филму. Ова тврдња одговара особинама стереотипа иако су особине редуковане, а одатле и екстремне у свом представљању. Уколико је улога
на филму довољно велика, не може се представити уз помоћ малих карактеристика и постаје занемарљиво „(стерео)типна”. Зајдл је запањена
истрајношћу за коју се држи тог клишеа. Приметила је да не постоји
универзалан стереотип, него различити – понекад позитивни, понекад
негативни, често различитих шема и категорија.
Библиотекари из Европе су такође створили слику о медијским представама свог позива. У својим доприносима из 1994. и 1996, Инго Торнов
није имао могућности да се користи филмографијом са интернета, своје
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изворе је потражио у филмским лексиконима и од колега. Торнов у једном
чланку наводи 20, у другом преко 100 филмова и настоји да објасни битне
последице дуготрајних телевизијских серија у којима се ради о библиотекама. Из својих истраживања, Торнов извлачи закључак да је лик сувопарног библиотекара, који нема смисла за хумор, ванвременски.
Моника Бергман на својим интернет страницама под називом „Библиографија – занимање – библиотекар” поставља обимну збирку са
линковима и публикацијама на тему занимање, лик и клишеи библиотекара. У рубрици „Библиотекар у књижевности и на филму”, углавном су
сакупљене књиге и филмови у којима се појављују библиотекари, а не
само библиотеке или пријатељи књиге. Наведен је синопсис или линк на
јавној интернет страници биоскопских филмова, или на одговарајућој
страници Internet Movie Database (IMDB).
Банка података „Сиви миш” настала је 1999. На основу пројекта на
Стручној високој школи у Хамбургу, Одсек за библиотекарство и информације. Овде су наведене и књиге и филмови чији су протагонисти библиотекари. Основа за ову банку података била је збирка Инга Торнова,
као и збирка Јулијане Хагенштрем. „Сиви миш” нуди и регистар наслова
од 54 књиге и 97 филмова, као и регистар држава и градова у којима се
одвија радња.
Слика на телевизији
Тежиште досадашњих истраживања и издања на тему библиотекара и библиотека на филму, било је на биоскопским филмовима. Са
Internet Мovie Database (IMBD), на располагању стоји пробно средство
за истраживање, уз помоћ којег се проналазе извори.
Али како стоје ствари са телевизијом? Масовни медиј телевизија,
важан је фактор за стварање слике о библиотекарима, која се представља
становништву. 98% Немаца има телевизор, 80% га гледа свакодневно,
просечно се проводи 3½ сата дневно испред телевизора. Овде се ради о
просечним вредностима, а за све једнако важи да је коришћење телевизора повећано у последњих десет година.
Ако поредимо податке о коришћењу телевизора са статистиком о
коришћењу библиотеке, можемо стећи утисак да становништво слику о
библиотекама ствара пре на основу гледања телевизије, него на основу
посете библиотеци.

227

ПРЕВОДИ
Ако желимо да истражимо слику о библиотекама и библиотекарима
на телевизији, биће теже доћи до изворног материјала. У часописима везаним за телевизију често на располагању стоји кратак опис дотичне емисије, за филмове понекад чак са карактеристикама улога, али ти подаци нису
довољни да би се од њих направила збирка података. Онлајн-часописи
или интернет странице о телевизијском програму су лакше доступни.
Сцене из библиотеке заступљене су у филмовима свих жанрова.
Постоје сцене у играним филмовима, (биоскопским и ТВ-филмовима),
комедијама, крими-филмовима, цртаним филмовима, серијама за децу,
вестима, документарним емисијама, па и у рекламама. Заступљене су
све врсте осим емисија о продаји и спорту. Исто тако, разликује се врста
и дужина сцена. Постоје филмови у којима главну улогу игра библиотекарка, или кратке секвенце у којима библиотекар са колицима за књиге
само пролази у позадини. Постоје дуга лутања камере по величанственим старим читаоницама, али и осврт на спољашњи изглед зграде библиотеке у трајању од једне секунде.
У неким филмовима, коришћење библиотеке указује на ред: протагонист у библиотеци добија вредну информацију, која му помаже да
реши проблем. Занимљиве су и идеје на које долазе продуценти и режисери серија из научне фантастике. У оваквим емисијама нису по среди
књиге, него виртуелне библиотеке, па и виртуелни библиотекари. Телевизијске емисије не разликују професију библиотекара. Свако ко ради
у библиотеци, уколико је уопште именован, је библиотекар. На основу
активности, може се закључити оно што и сами корисници реалних библиотека могу да виде на лицу места: изнајмљивање и враћање књига,
или њихово улагање на полице, давање информација, или претраживање
на компјутерском екрану. Послови које библиотекари раде у позадини,
углавном се не приказују гледаоцима. Полице са књигама на које су налепљене сигнатуре пре могу да послуже за идентификацију библиотеке,
него компјутери у низу, јер се не може видети шта се скрива у њима. То
би могао да буде и интернет-кафе, или учионица на факултету или универзитету. Гледалац би требало што пре да разуме ситуацију, али не и да
открива на којој локацији се протагонист налази.
Ако се досад и сматрало да представљање библиотека на филмовима или телевизијским емисијама, чија продукција има за циљ забаву,
подсвесно даје слику, када је реч о вестима и документарним емисијама, онда се ту ради о извештају који код гледалаца треба да послужи да
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јасније уоче информацију. Представљање библиотека у овим облицима
углавном се разликује од сцена на филмовима и у серијама. Овде су приказани „прави” библиотекари који су снимани у току свог рада.
На први поглед, чини се да је, што се тиче сцена из библиотеке, ситуација иста и на телевизији, и на биоскопским филмовима. Има толико
различитих аспеката приказивања библиотека и библиотекара да се не
може говорити само о позитивним, или само о негативно постављеним
стереотипима. За све досад наведене прилоге коришћено је на стотине
извора. Заједничко свима је: чини се да је слика једнако слојевита као
и сами библиотекари и библиотеке. Мора се још додати – многе ствари
које су приказане на филмовима и телевизијским емисијама, истините
су. У библиотекама се налазе књиге, многи библиотекари и библиотекарке носе наочаре, а дешава се и то да библиотекари кориснике упозоравају на мир, а колико учтиво и на који начин, разликује се од човека
до човека. Може се закључити да људи који тамо раде више припадају
„мирној врсти”.
Стереотипи – сажетак
Иако стереотипи имају задатак да поједностављено прикажу околину, расправа о њима је комплексна. Анализа предрасуда и стереотипа
као начин за процену других људи и група не произлази само на основу једне одређене карактеристике („сив”, „учтив”, „наочаре”, „мудар”,
„строг”). Употреба стереотипа на филму у одређеној димензији, различито је изражена. Досадашња истраживања показала су да се одређени
стереотипи на филму састоје од различитих особина. Њихова димензија
и облик могу тачније да се одреде тек онда када се стереотипне карактеристике почну посматрати и квантитативно.
Досадашња истраживања тежиште су имала на медијском нивоу
филма, даљу анализу, прихватање и деловање нећемо пратити. Ако се
присетимо неке посете биоскопу, нарочито ако смо тамо били с неким,
онда можемо да закључимо да та друга особа на различит начин од
нас самих сагледава аспекте филма. Сви заједно седе у биоскопској
сали, а свако је видео нешто друго. Гледаоци биоскопског филма, или
телевизијске емисије, често имају довољно могућности да властите
представе о томе сместе у причу па је отуда гледање филма, или
телевизијске емисије увек резултат интеракције са гледаоцем.
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Гледалац различите „елементе” филма премешта у своју причу.
„Слика” се ствара у његовој глави. Шта он задржава, шта прихвата, коју
слику узима из богате медијске понуде, то не можемо да знамо – једино
нам остаје да се надамо да ће гледаоци филма или емисије своја схватања
или предрасуде, посетом библиотеци, кориговати или – у позитивном
случају учврстити.
превела са немачког Јелена Поповић
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Даниела Кермеци
Библиотека Матице српске
daniela@bms.ns.ac.rs

СРПСКИ РЕЧНИЦИ – ЧУВАРИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Дејан Вукићевић. Библиографија српских речника. Београд: Народна
библиотека Србије, 2016, 322 стр.

Писање књига, стручних и научних радова, превођење, често и читање стручне литературе готово је незамисливо без консултовања речника: једнојезичних, вишејезичних, страних речи и израза, етимолошких,
терминолошких и др. У библиотекама речници су незаобилазни на полицама референсне литературе, као и у свакој личној библиотеци.
Дејан Вукићевић дошао је на занимљиву и оригиналну идеју да све
српске речнике попише и презентује у књизи Библиографија српских
речника, коју је 2016. године објавила Народна библиотека Србије. Како
сам аутор каже ова библиографија је природни наставак рада на Библиографији српских енциклопедија и лексикона, објављеној 2014. године, за
коју му је додељена престижна Награда „Стојан Новаковић”.
У свом уводу аутор је објаснио методологију и распоред грађе као
и недоумице са којима се сусретао приликом састављања концепције и
дефинисања основних критеријума за израду Библиографије. За израду
ове библиографије, коришћен је међународни стандард за библиографски опис монографских публикација ISBD(M). У грађу Библиографије
ушле су само публикације које се сматрају књигом (до 49 стр.), уз неколико изузетака. Библиографија српских речника има укупно 2947 јединица и још 12 накнадно додатих (и обележених словом а). Подаци о месту
штампања давани су за публикације објављене до 1945. године јер су
важни за историју књижарства и штампарства. Основа за грађу Библиографије била је узајамна каталошко-библиографска база COBIB.SR, као
и базе националних библиотека из региона али и Српска библиографија:
књиге: (1868–1944). Критеријуми на основу којих је прикупљена грађа
идентични су критеријумима задатим приликом израде Библиографије
српских енциклопедија и лексикона: српски или и српски језик, а територија на којој су објављени је данашња Србија. Сходно овоме, према
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територијалном (и језичком) критеријуму библиографија припада корпусу националне библиографије. Грађа је организована хронолошки. У
оквиру исте године јединице су распоређене азбучно према имену аутора, а у оквиру истог аутора азбучно према наслову речника. Име аутора у одредници увек је у фонетском облику. Опис сваке библиографске
јединице је на језику и писму на којем је речник објављен. Према врсти
извора ово је примарна библиографија, јер је библиографски опис рађен
de visu (с „књигом у руци”). Међутим, један, не баш мали, број речника
(851) аутор није имао прилике лично да види зато што их НБС или нема
у свом фонду или нису биле „на месту”. У таквим јединицама је иза
наслова, односно поднаслова стављана звездица. Према хронолошком
критеријуму библиографија је ретроспективна јер обухвата све речнике
закључно са 2015. годином. Према обухватности грађе може се сматрати
исцрпном, макар када је реч о првом делу Библиографије. Библиографија
има два дела: први, већи део (2536 јединица) садржи опис речника који
су објављени на територији данашње Србије; други део под називом
„Appendix” (јединице од 2537 до 2947) садржи опис оних речника који
су штампани ван територије садашње Србије, а за које аутор наводи да
свакако није комплетан.
Библиографију прате три регистра: „Регистар имена”, „Регистар наслова” и „Регистар језика”. У „Регистру имена” заступљени су и аутори
речника чија имена нису наведена у основном библиографском опису,
а изостављена су имена која се налазе у библиографским јединицама а
чије ауторство спада у секундарно. У овом регистру сва имена су навођена само у фонетском облику, односно за страна имена није дат етимолошки облик имена. Најзаступљенији аутори су: Мортон Бенсон, Бранислав Грујић, Јован Јерковић, Ђорђе Оташевић, Митар Пешикан, Мато
Пижурица, Светомир Ристић, Живојин Симић, Михаило Стевановић и
др. „Регистар наслова” подељен је на ћириличне наслове и оне писане
латиничним писмом. У случају да је наслов публикације генерички израз (нпр. „речник”) аутор је у овај регистар додавао и поднаслов. Поред
главног наслова, у „Регистар наслова” су ушли и упоредни наслови, наслови са споредне насловне стране као и наслови из напомена (о преводу
дела или о изворном стварном наслову). Из „Регистра језика” добијамо
преглед свих заступљених језика којих, поред српског и његових историјских варијанти (црквенословенског и славеносрпског), има још 41, те
тако сазнајемо да је највише енглеских, немачких, француских и руских

232

Корак библиотеке 3/2018

речника, док је по један азербејџанског, ладино, лужичког, на-си, персијског, малтешког и схвахили језика. Када је реч о регистрима, мишљења
сам да би предметни регистар допринео још бољој информативности
ове библиографије. Тако бисмо лакше и брже могли да пронађемо речнике из разних области, као што су нафта, фортификација, шах, карате,
ботаника, феминизам, марксизам итд.
Најстарији речник је Рѣчникъ грéческо-славéнскїй, објављен на тлу
данашње Србије. Написао га је земунски учитељ у Грчкој школи Георгије
Захаријадис, а штампан је 1803. године у Земуну (који у то време није био
у саставу Србије) на 136 страна. Ипак, први српски речници штампани
су ван територије тадашње Србије. Већину тих првих речника налазимо
у другом делу Библиографије („Appendix”). Ту је и Вуков Српски рјечник
истолкован њемачким и латинским ријечима (Беч, 1818), али и најстарији
српски речник, немачко-српски речник из 1790. штампан у Бечу, у две
књиге, које заједно броје преко хиљаду страна. Такође, наилазимо и
на речник који је, због своје популарности, доживео више издања, и
пре и после Вуковог Рјечника. Реч је о Речнику малом (Das ist kleines
Wörterbuch) аутора Саве Лазаревића. Најстарије издање забележено у овој
библиографији је из 1802, штампано у Будиму. Изостало је прво издање
овог речника из 1793. године, штампано на 104 стране у Бечу.
На самом крају налази се допуна библиографије с почетка текста:
Библиографије српских енциклопедија и лексикона. Приликом израде
Библиографије српских речника, Дејан Вукићевић је наишао на 67 публикација које по својим раније дефинисаним критеријумима припадају
првој библиографији. Њих је посебно пописао, на крају књиге, у додатку
насловљеном „Допуна Библиографије српских енциклопедија и лексикона”, и за њих израдио и одговарајуће регистре. Тиме је аутор само
потврдио своју тврдњу да је једна библиографија наставак друге, да се
обе библиографије међусобно допуњују и тако заједно представљају
већу целину, која би за будуће кориснике требало да буде полазиште за
проучавање оног што је до сада урађено на пољу енциклопедистике и
лексикографије, када је реч о српском језику.
Како је у уводу аутор прецизно и детаљно описао експанзију издавања речника по декадама у 19, 20. и 21. веку, само ћемо изнети податак
да су у последњој деценији 20. века објављена 452 речника, а у првој
овог века скоро дупло 814. Сваки од ових речника сведочи о труду и
напорном раду да се за будућност похрани и сачува од заборава оно што
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чини стожер једне нације: њен језик. Ако посматрамо језик као чувара
свега оног што су људи створили, као одраз његове културе и историје,
а речнике као чувара језика једног народа, у времену и простору, онда за
Библиографију српских речника Дејана Вукићевића можемо да кажемо
да је чувар тих речника, а тиме и српског језика.
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Драгана Ристановић
Народна библиотека Ужице
dristanovic@biblioteka-uzice.rs

ГЕНЕРАЦИЈА ПЛУС ИЛИ АКТИВНО СТАРИТИ
Приказ књиге: Гудрун Кулцер, Библиотечке услуге за особе трећег животног
доба. Београд: Народна библиотека Србије, 2017, 117 стр.

Народна библиотека Србије, као централна национална библиотека
у нашој земљи, развијање и унапређивање послова из области библиотечко-информационе делатности врши на разне начине. Један од њих
огледа се и у издавачкoј делатности намењеној публиковању стручне
литературе, као допуни сталном стручном усавршавању запослених у
библиотекарству. Покретањем едиције Савремена библиотека, у 2017.
години објављена је у преводу Добриле Бегенишић, под редним бројем
20, књига „Библиотечке услуге за особе трећег животног добаˮ, немачке
ауторке Гудрун Кулцер, дипломираног библиотекара, која је преко двадесет година радила у бројним библиотекама и обављала разне послове.
Добијањем стипендије од Бертелсманове задужбине, 2003. године, била
је у прилици да се током боравка у САД упозна и стекне одређена искуства у раду са особама старијег животног доба.
Као и у многим земљама света, демографска слика Србије није
нимало сјајна. Наша земља је на шестом месту у Европи по старости
становништва, поражавајући су подаци које добијамо од званичника из
Владе Србије. Шта је старост, какве су представе о старости у самом
друштву и који су фактори старости, нека су од питања која на почетку ове књиге поставља, али и даје одговоре, ауторка Гудрун Кулцер. На
примеру Немачке и њеног односа према овој циљаној групи, она нас
уводи у ову јако сложену, специфичну и врло осетљиву тему. Како су се
библиотеке снашле и одреаговале на демографске промене, приказано је
кроз десет поглавља: Демографске промене, Међународна стипендија за
библиотекаре Задужбине Бертелсман, Библиотечко-политички циљеви
и анализа окружења, Библиотечке понуде, Понуда програма, Пројекти
који повезују генерације, Социјални односно мобилни библиотечки рад,
Увођење волонтерског рада, Поглед у суседне земље.
Аутор наводи да „становништво које постаје све старије чињеница
је на коју већ данас библиотеке реагују све више. Оне у свом програму
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имају одговарајуће понуде за „циљну групу 55 плусˮ.1 Ова хетерогена
група подразумева више генерација, различитих степена образовања,
интересовања и афинитета, са посебним освртом на различита телесна
и духовна стања. Како би се што боље задовољиле потребе ових корисника, потребно је спровести нека истраживања на основу анкета, да
би се добили валидни подаци који би указали у ком правцу би требало
реаговати, на које аспекте посебно обратити пажњу.
У поглављу Библиотечке понуде, ауторка наглашава да је „Библиотека класични посредник у пружању информацијаˮ.2 Ово се првенствено
односи на приближавање интренета корисницима као и на указивање значаја његовог коришћења. Бенефит је вишеструк, попут онлајн шопинга,
слања мејлова и видео-телефонирања, коришћења електронских услуга
банака и др. Како би се код старијих корисника превладала одбојност према савременим информационим технологијама, пожељно би било да им
библиотеке изађу у сусрет у виду: организовања курсева рачунара, обуке
за коришћење читача е-књига, односно таблета (многе библиотеке уводе
позајмицу грађе у електронском облику, па у складу са тим организују се
и ове врсте обуке); формирањем посебне стране на интернет страници где
се заинтересовани могу информисати (нпр. на једном месту сакупљени
линкови који би могли бити интересантни старијим особама); издавање
водича програма који пружају информације о већини дешавања у граду, а
и шире. Када се говори о формирању посебних фондова за ове кориснике
пажњу би требало усмерити на набавку: часописа (они би требало да садрже релевантне теме које се односе на здравље, савете у вези са старењем,
пензијама), звучних књига (одлична су алтернатива тешким, штампаним
књигама са ситним словима), игара за одрасле (карте за скат и канасту,
игре на подлози са изузетно великим коцкама и фигурама од дрвета, као и
оне традиционалне „Човече не љути сеˮ, „Дамаˮ, „Млинˮ као и многе друге које ће помоћи и поспешити комуникацију, моћ опажања). Саветује се
да оне библиотеке које имају простора обезбеде посебна одељења за своје
најстарије кориснике, где би уз све претходно наведене погодности, цела
слика била употпуњена и самим амбијентом, што подразумева набавку
лампи за читање, удобне фотеље, као и помагала за читање.
Следеће поглавље – Понуда програма ауторка најављује реченицама: „Програми библиотеку чине занимљивим местом. Актуелности
1 Гудрун Кулцер. Библиотечке услуге за особе трећег животног доба, 29.
2 Исто.
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не доприноси само добра понуда библиотечке грађе, него су потребни
и одговарајући програми.ˮ3 Један од начина да се библиотеке приближе старијим корисницима је организација програма намењених управо
њима. Причаонице, радионице креативног писања, књижевне секције,
предавања на одређене теме, само су неки од предлога којима се могу
задовољити културне потребе, али и испунити слободно време корисника. Гудрун Кулцер сматра да „приликом организације програма за старије особе посебно треба водити рачуна о атмосфери, времену и модерацијиˮ.4
У поглављу „Социјални односно мобилни рад у библиотеци” пропагира се отвореност библиотека према корисницима. У преводу то значи, ако корисник не може или није у стању да дође у библиотеку, онда
ће библиотека доћи до њега. Акценат се посебно ставља на важност читања код старијих особа, посебно оних погођених деменцијом. Корист
од читања је вишеструка: мозак остаје активан, усвајају се неке нове информације, нова сазнања. Ауторка наглашава и важност постојања читача, тј. особа која ће читати старијима, и која мора испунити одређене
услове, као што су: опште образовање, љубав према читању, комуникативност, умешност у раду са старијим особама. На овај начин, библиотеке би својим старијим корисницима који нису у могућности да дођу,
(првенстено се мисли на оне који су смештени у старачким домовима)
библиотеку и њене фондове довеле у њихове просторије и учинила их
видљивим и доступним. Мобилном службом за доставу књига, тј. одношењем књига на адресе оних који из здравствених или породичних
разлога не могу сами доћи у библиотеку, решили би се неки од горе
наведених проблема.
Као још један предлог како би најстарији корисници могли да се
укључе и помогну активно у раду библиотека, је волонтерски рад, тј.
обављање библиотечких послова на добровољној бази. Тако се у целини Увођење волонтерског рада, може сазнати да највеће интересовање
старијих волонтера влада за часове читања деци, као и за „организовање продаје половних књига, организовање годишњих изложби књига
за децу или младе, помоћ на промоцијама и библиотечким прославамаˮ.5
У последњем поглављу Поглед у суседне земље представљена је
3 Исто, 58.
4 Исто.
5 Исто.
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демографска слика суседних земаља Аустрије, Швајцарске, Италије, као
и начин на који се ове државе, на примерима бројних пројеката који су
описани, суочавају са проблематиком све старијег становништва и које
мере су предузеле да привуку, али и задрже у библиотекама ове кориснике познате још и под именом „55+ˮ.
Ауторка Гудрун Кулцер је књигом Библиотечке услуге за особе
трећег животног доба желела да укаже на две ствари, а то је да нам је
становништво све старије и да библиотеке имају јако велику одговорност
према овој структури корисника. Овом књигом, писаном једноставним,
а опет тако стручним језиком који могу да разумеју сви, она је указала,
показала и саветовала како приступити и урадити у интересу свих нас.
Представила је бројне пројекте који се већ дуги низ година успешно реализују у Немачкој. На нама је да можда још неким новим, бољим, атрактивнијим пројектима допринесемо решавању проблема Генерације 55+.
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СЛАВЉЕ ФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ЈЕЗИКА И
КУЛТУРЕ: ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ ПУБЛИКАЦИЈА ПОВОДОМ
ДАНА ФРАНКОФОНИЈЕ У УЖИЦУ 2018.
Сажетак: Месец март у целом свету познат је као месец Франкофоније. Франкофонија
је појам којим се означава заједница свих народа који користе француски језик. ОШ
„Душан Јерковоћˮ у Ужицу богатство франкофоне културе обележава, сваке године,
низом манифестација. Ове године програм је био проширен и реализован током целе
седмице, а поред ученика, наставника и школских библиотекара, Народна библиотека
Ужице изложила је део свог фонда француских писаца за децу, као и публикација на
француском језику.
Кључне речи: Франкофонија, француска књижевност, публикације за децу, књиге за
децу

Франкофонија је појам којим се означава заједница свих народа
који користе француски језик, други најраспрострањенији језик на
свету. У целом свету месец март је познат као месец Франкофоније. У
ОШ „Душан Јерковоћˮ у Ужицу сваке године се богатство франкофоне
културе обележава низом манифестација. Ове године, програм је био
проширен и реализован током целе седмице, а носиоци активности били
су ученици и наставници француског језика и школски библиотекари
Основне школе „Душан Јерковићˮ, у сарадњи са библиотекарима Народне библиотеке Ужице, а уз подршку Француског института Србије.
Дани франкофоније започели су у холу Народне библиотеке Ужице
у понедељак, 19. марта 2018. године, отварањем изложбе публикација за
децу аутора који су стварали на француском, а преведени су на српски
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језик, и књига за децу на француском језику издвојених из фонда књиге
на страном језику (Слика број 1).

Слика бр. 1

Поред наслова на француском језику, двојезичних француско-српских издања и популарних публикација савремених аутора Лика
Бесона, Ане Гавалде, Гијома Превоа, Жан-Клода Мурлева, деца су могла
да сазнају нешто више и о аутору „Црвенкапеˮ, „Успаване лепотицеˮ и
„Мачка у чизмамаˮ, као и о Шарлу Пероу, о баснописцу Жану ла Фонтену, творцу познатих басни „Цврчак и мравˮ и „ Лав и мишˮ , о Жил
Верну, његовом стваралаштву и снажаном утицају на књижевни жанр
научне фантастике, о Антоану де Сент Егзиперију, о чувеној лексикографској кући Ларус и о француском часопису за младе Je bouquine.
Библиотекари Дечјег одељења Народне библиотеке, за најмлађе
читаоце издвојили су сликовнице о девојчици Маји (Martine),
Штрумпфовима, стрипове
о Таличном Тому (Lucky
Luke),
Астериксу
и
Обеликсу, Изногуду, а посетиоци, углавном ученици,
могли су да прочитају и
кратке биографије њихових
твораца (Слика број 2). Тако
су се многи од њих први
пут срели са именима као
што су: Марсел Марлијер,
Слика бр. 2
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Гилберт Делахаие, Морис де Бевер, Рене Гошини, Боб де Грот, Жан
Летержи и Пјер Кулифор-Пејо.
Из дела фонда за слепа и слабовида лица издвојени су роман „Бела
Грива,ˮ штампан на Брајевом писму и звучно издање књиге „Мали принцˮ.
Изложбу су, до њеног затварања 15. априла 2018. године, посетили многобројни основци из Ужица и околине (Слика број 3).

Слика бр. 3

У уторак 20. марта, у Основној школи „Душан Јерковићˮ одржани
су сусрети ученика који су претходних година положили DELF, са ученицима који се спремају да полажу овај међународни испит ове године.
Наиме, у школи „Душан Јерковићˮ, почев од фебруара 2011. године, у
оквиру пројекта DELF у школским установама, ученици имају могућност да се припремају и да изађу на полагање испита за стицање DELF
дипломе (Diplôme d’études en langue française), дипломе која потврђује
ниво стеченог знања француског језика за оне којима француски језик
није матерњи. То је званична диплома Министарства просвете Републике Француске. Она омогућава онима који уче француски језик да озваниче свој ниво знања и способности употребе језика. Тај испит се на
истоветан начин полаже у целом свету, диплома је важећа у целом свету
и једном стечена важи трајно.
Обележавање је настављено 21. марта, дана који је 1999. године
УНЕСКО прогласио за Међународни дан поезије. Одржано је поетско-музичко вече, у оквиру Клуба љубитеља поезије, који постоји у школи „Душан Јерковићˮ као пројекат школских библиотекара, с циљем да
афирмише снагу и важност песничке речи. Други сусрет љубитеља пое-
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зије текуће школске године, поводом Дана Франкофоније, био је посвећен читању стихова Жака Превера, у пријатној атмосфери Читалишта
Народне библиотеке Ужице. Ученици VIII разреда, који са школским
библиотекарима реализују овај пројекат, пред тихом публиком, дочарали су атмосферу романтичног Париза 20. века. Многобројни слушаоци
уживали су поново откривајући или присећајући се стихова Жака Превера, праћених лаганом музиком и интерпретацијама изабраних мелодија.
Дружење са књигом настављено је и 22. марта 2018. изложбом
једног дела библиотечког фонда школске библиотеке ОШ „Душан
Јерковићˮ. Постављена је изложба књига француских писаца у холу
школе. Књиге савремених писаца, као и оних који су у прошлости стварали на овом језику, привукле су пажњу ученика и гостију из других
школа. Млађи су се највише задржавали и смејали уз популарне „Урнебесне приручникеˮ, а старији присећали и прегледали дела француских
класика Флобера, Игоа, Балзака...
У петак, 23. марта 2018. у Читалишту Народне библиотеке Ужице,
одржана је завршна приредба, музичко-сценски програм ученика школе, изведен на француском језику. Дани франкофоније 2018. у Ужицу
свечано су затворени дуготрајним аплаузима ученика школе, њихових
родитеља, колега – наставника и библиотекара, и других гостију. Ову манифестацију су осмислили, и данима увежбавали многобројне тачке са
ученицима, наставници француског језика и школски библиотекари ОШ
„Душан Јерковићˮ Ужице. Сарадња са Народном библиотеком Ужице и
подршка Француског института Србије много је допринела успешном
обележавању Дана Франкофоније 2018. у Ужицу.
Узевши у обзир да у Србији тренутно око сто хиљада ученика учи
француски језик и да се Франкофонија обележавала у 14 градова наше
земље, веома смо поносни што смо били део тога славља француског
језика, културе и цивилизације и што смо дали свој допринос промовисању језика и књижевности, првенствено Француске, земље са богатом
културом и традицијом. Надамо се да ће се још више ученика у Србији
заинтересовати да учи француски језик и да ужива у делима француских
писаца.
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Даниела Кермеци
Библиотека Матице српске, Нови Сад
daniela@bms.ns.ac.rs

СУСРЕТИ БИБЛИОГРАФА У ИНЂИЈИ
Јованцаи, Марија и Гордана Ђилас. Библиографија Сусрета библиографа
у спомен на др Георгија Михаиловића Инђија 1983–2016. Инђија: Народна
библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2017, 90 стр.

Иако су у свету још крајем 19. (1892, Лондон) и почетком 20. века
(1904, САД) основана прва библиографска друштва, у Србији никада такво друштво није установљено. Теорији и пракси библиографије у нашој
земљи значајно доприносе Секција за библиографију при Библиотекарском друштву Србије као и Сусрети библиографа у спомен на Георгија
Михаиловића који се сваке друге године одржавају у Инђији.1
Пре четврт века, 1983. године, у Инђији су одржани први такви Сусрети. Са једнаким ентузијазмом, сваке друге године, и даље се окупљају библиотекари, врсни познаваоци књиге, издаваштва и штампарства,
заљубљеници у библиографију и библиографски рад, излажу резултате
свог рада, недоумице, примере из праксе на пољу библиографије, сагледавају старе проблеме на нов начин, постављају нова питања и расправљају о дилемама са којима се свакодневно сусрећу. Свако саветовање
прати и зборник у ком се објављују излагања свих учесника. До 1996.
године излазио је као монографска, а од 1998. као серијска публикација. До сада је одржано двадесет сусрета, а радови саопштени на њима
штампани су у 18 зборника, чији су уредници били: Гордана Биљетина
(1983–1989), Симо Поткоњак (1991–1996), Александра Вранеш (1998–
2008), Весна Степановић (2010–2012), Јелена Ђорђевић (2014) и Дејан
Вукићевић (2016).2 Издавач Зборника је Народна библиотека „Др Ђорђе
Натошевић” у Инђији.
Прошле године објављена је Библиографија Сусрета библиографа
у спомен на др Георгија Михаиловића 1983–2016. и обухвата период од
23 године, од првог Сусрета одржаног 1983. до последњег, 2016. године.
1 Александра Вранеш, Од рукописа до библиотеке (Београд: Филолошки факултет, 2006), 64.
2 Године означавају године одржавање Сусрета.
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Ауторке су библиотекарке Библиотеке Матице српске Марија Јованцаи
и Гордана Ђилас, врсни библиографи који познаваоцима струке уливају
поверење.
Одмах на почетку, у предговору, ауторке су се осврнуле на почетке
организовања Сусрета и објасниле концепт израде ове библиографије.
Посебно су пописани зборници, а посебно прилози објављени у њима.
Сходно томе, Библиографија се састоји од два дела. Оба су нумерисана
арапским бројевима, а да би се нумерација разликовала, у првом делу
написана је у курзиву. У првом делу, који се састоји од 18 јединица, представљени су зборници са Сусрета библиографа у спомен на др Георгија
Михаиловића. Иако су од 1998. године почели да излазе као серијска
публикација, сваки је описан као монографска публикација, према Међународном стандарду за опис монографских публикација ISBD(M). На
тај начин сви зборници су се нашли на једном месту и сваки је описан са
својим специфичностима (година издања, главни уредник, број страна
итд.). Други део садржи прилоге објављене у зборницима, а јединице
су нумерисане од 1 до 511. У овом делу пописани су сви објављени текстови, од радова презентованих на Сусретима, преко поздравних речи,
извештаја о раду, Пословника о раду, до регистара, програма Сусрета
итд. те је према обухватности грађе ова библиографија исцрпна. Прилози су обрађени према Упутству за примену ISBD-а у опису компонентних делова. Како библиографске јединице у оба дела почињу од броја
1, цела Библиографија садржи укупно 529 јединица. По врсти извора
спада у примарне јер је рађена de visu, а према хронолошком критеријуму је ретроспективна јер обухвата све зборнике и прилоге, закључно
са 2016. годином. Библиографске јединице распоређене су у првом делу
хронолошки, по годинама изласка Зборника, а у другом азбучно према
индивидуалној (лично име) или стварној одредници (прва реч у наслову
‒ код непотписаних прилога или прилога који имају више од три аутора).
Када је одредница индивидуална, она је увек дата у фонетском облику,
ћириличним писмом. Библиографски опис је на писму прилога. Библиографију прате три регистра који обједињују оба дела Библиографије:
Именски, Предметни и Хронолошки.
У Ауторском регистру за страна имена дат је етимолошки облик.
Аутори који су највише заступљени су: Лазар Чурчић (14), Душан Ј.
Мартиновић (14), Борјанка Трајковић (14), Душан Панковић (13), Војислав Максимовић (13), Марија Јованцаи (12), Гордана Биљетина (11),
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Душица Грбић (10). Предметни регистар садржи скоро 500 предметних
одредница које су често допуњене бројним пододредницама, што говори
о разноврсности тема о којима је било речи на Сусретима, а највише
је јединица које се односе на Српску библиографију: књиге: 1868–1944.
Хронолошки регистар показује колико прилога је објављено у сваком
зборнику, па тако се сазнаје да је убедљиво највише прилога било објављено 1995. године, чак 79.
Претходна библиографија Сусрета коју су израдиле Здравка Радуловић и Бојана Јевтић, објављена је у часопису Заједница Библиотека,
1997. године, и обухвата године 1983‒1998.3 Садржи Ауторски и Предметни регистар, а у њој су пописани и прилози објављени у књизи Прилози српској библиографији 18. века, Инђија, 1983. (у издању Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији), својеврсној најави будућих Сусрета библиографа у Инђији.
Библиографија Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића Марије Јованцаи и Гордане Ђилас показатељ је интересовања,
потреба и рада на пољу библиографије у последњих скоро 25 година,
пре свега у нашој земљи, али и окружењу. Слободно се може рећи и да
су ауторке, приликом састављања ове библиографије, потврдиле оно о
чему је на свим Сусретима било речи: да су основни постулати библиографског рада прецизност, прегледност и информативност.

3 Здравка Радуловић и Бојана Јевтић, „Јубилеј ‘Сусрета библиографа у спомен др Георгија
Михајловића’ у Инђији”, Заједница библиотека 1/2 (1997): 90–124.
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Драгослава Родаљевић
Народна библиотека Ужице
dragoslavaue@gmail.com

„УЛОГА БИБЛИОТЕКА У ОСТВАРЕЊУ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА УН-А У АГЕНДИ 2030ˮ
ИФЛА радионица презентована у Народној библиотеци Ужице

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Књижничарским
друштвом Хрватске и Асоцијацијом информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и музеолога из БиХ, реализовало је дводневну
ИФЛА (Међународна федерација библиотекарских удружења и институција) радионицу „Улога библиотека у остваривању УН Агенди 2030 ˮ у
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковићˮ у Београду, 28. и 29.
маја 2018. године.
Кроз програм ове радионице приказани су начини и модели активног учешћа библиотекара у остварењу Агенде 2030 Уједињених нација у локалној заједници. У Читалишту Народне библиотеке Ужице,
у уторак 5. 9. 2018. године у 13 часова библиотекарима града Ужица
презентован је садржај радионице. Закључак је да ће библиотеке широм Србије обратити посебну пажњу на осмишљавање манифестација и
програма који доприносе остваривању циљева одрживог развоја. Србија
је посвећена остваривању циљева одрживог развоја и учествовала је у
њиховом дефинисању и усвајању. Као члан ECOSOC-а (Економско-социјалног савета Уједињених нација), Отворене радне групе за дефинисање циљева одрживог развоја и Mеђувладиног експертског комитета
за финансирање одрживог развоја, дала је свој допринос у овој области.
Агенда је усвојена на Самиту УН у Њујорку, 25. септембра 2015. године,
а ступила је на снагу 1. јануара 2016. године. У настајању овог важног
документа учествовала је и ИФЛА, чврсто заступајући став да је приступ информацијама кључан у остваривању Циљева одрживог развоја
УН-а, и да су библиотеке најважнији фактор дисеминације поузданих
информација из свих научних и стручних области. Библиотеке не само
да чувају целокупно људско знање већ имају и добру територијалну рас-

246

Корак библиотеке 3/2018

прострањеност па су у позицији да дају допринос остварењу циљева
одрживог развоја у локалној заједници. У ту сврху ИФЛА је припремила
документ „Библиотеке као носиоци развоја Агенде 2030 Уједињених
нацијаˮ који даје основне смернице о могућностима учешћа библиотека,
акредитовала је низ радионица преко националних библиотечких
удружења како би мотивисала стручне раднике да активно учествују у
овој области. Наведени документ у целости се може погледати на адреси:
https://www.ИФЛА.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-sr.pdf (прегледано 10. 9. 2018. године).

Влада РС је 30. децембра 2015. године усвојила Одлуку о оснивању
Међуресорне радне групе за спровођење Агенде одрживог развоја до
2030. године и дефинисала „Привремени оквир развојног партнерства између Републике Србије и УН за период 2016–2020ˮ у ком је одредила приоритетне области на којима ће радити првих пет година. Према наведеном
документу, Србија ће у наредном периоду бити посебно посвећена унапређењу у следећим областима: добра управа и владавине права; развој
социјалних и људских ресурса; привредни развој, раст и запошљавање;
заштита животне средине, борба против климатских промена и изградња
отпорних заједница; интегрисање културе у целокупни процес одрживог
развоја (http://www.unicef.rs/osnazivanje-srbije-kroz-ciljeve-odrzivog-razvoja (преузето 1. 6. 2018)). У свим овим областима библиотеке ће доприно-

247

ПРИКАЗИ
сити постизању бољих резултата, кроз своје редовне активности, али и
преко посебно осмишљених програма, манифестација и акција у ту сврху.
Народна библиотека Ужице је у претходној деценији реализовала
више пројеката, а неки од њих су прерасли у сталну активност, који доприносе развоју информационе и медијске писмености наших суграђана. Развој информационе и медијске писмености утиче на смањење
сиромаштва, доприноси бољем здрављу, квалитетнијем образовању и
смањењу неједнакости у локалној заједници што је део постизања неких
од циљева дефинисаних у Агенди 2030. У дискусији, на крају састанка
чули, су се конструктивни предлози о укључењу библиотекара у постизању циљева одрживог развоја УН-а.
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IN MEMORIAM

Ратка Вучковић
виши дипломирани библиотекар
(1964–2018)
Ратка Вучковић рођена је 1964. године у Ужицу. Завршила је
Учитељски факултет и радила у више oсновних школа Златиборског
округа. У Народну библиотеку Ужице дошла је 2004. године и покренула
низ креативних и едукативних радионица за децу, по којима ће наша
Библиотека постати препознатљива.
Веровала је да доброта може победити све. Била је тиха, нежна,
ненаметљива, а опет срчана и посвећена ономе што би могло некоме
улепшати дан, детињство или само трен. Била је одан и искрен пријатељ,
шармантна и духовита, али увек критична према себи, сигурна да увек
може боље, даље и више. Цео живот посветила је деци, прво у школи а
потом у Библиотеци. Пратила је и ослушкивала њихова интересовања
и кроз разне креативне и васпитне активности пружила им могућност
да проведу квалитетно слободно време, али и да се приближе књизи.
Препуна дечја читаоница, испуњена жагором, чинила ју је срећном и
задовољном.
Искуства у раду са децом преносила је колегама на стручним
скуповима у Лазаревцу, Пожеги и на Јахорини. Вишегодишњи је
апсолутни шампион ликовног дела конкурса Фестивала хумора за децу
у Лазаревцу и члан жирија за доделу Награде „Сребрно Гашино перо”.
Учествовала је у пројекту „IBBY – Заједнички летњи програм читања”.
Била је коаутор и реализатор акредитованог семинара „Школске
и јавне библиотеке на заједничком задатку”, одобреног од Завода за
унапређење образовања и васпитања Републике Србије, у периоду од 2011
до 2014. године. Министарство културе и информисања финансијски је
подржало њене пројекте „Калиграфски мајстор”, 2014. и „Библиотека –
место за учење”, 2018. године.
Добитник је Сребрне повеље Библиотекарског друштва Србије за
допринос развоју читалачког интересовања и библиотекарства у Србији
2006. године. Аутор је пројекта Народне библиотеке Ужице „Зелена
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прича” који је био у најужем избору за Награду „Зелена библиотека”
(IFLA Green Library Award), 2017. године.
Последњи пројекат везан за модерну дечју библиотеку недавно је
завршила и оставила будућим генерацијама да уживају у њему. Награде
које је освојила за свој рад остале су у Библиотеци, али прави траг остаје
у срцима њених колега, пријатеља, породице и срцу сваког детета које је
посетило Дечје одељење ужичке библиотеке.
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библиотеке:
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” треба
да буду из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и културне историје. Предност ће имати радови који су тематски везани за
Златиборски регион, али ће бити објављени и радови који нису везани
за зaвичај, а добију сагласност редакције и позитивну оцену рецензента.
Молимо ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у
следеће рубрике:
•
•
•
•
•
•

Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне
историје,
Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства,
Библиографија – библиографије и библиографска истраживања,
Савремени токови – радови из области савремених библиотечких
услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре
праксе и сл.
Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других
докумената,
Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

Рад треба да је oткуцан у фонту Times New Roman, величина фонта
12 и да има до 20000 карактера са размацима. Изузетно у договору са
редакцијом могу се објавити и обимнији радови. Потребно је да садржи
и: сажетак до 150 речи, кључне речи до 15 речи, фусноте које иду на дну
странице (за цитирање користити Чикаго стил цитирања).1 Фусноте се
дају на дну странице и могу садржати допунска објашњења или податке
о коришћеном извору на пр.:
Књиге:
У фусноти (у даљем тексту Ф:) редни број. Име Презиме, Наслов
књиге (Место: Издавач, година), страна.
Ф: 1. Радомир Андрић, Бели извор (Београд: Београдска књига,
2001), 21.
У библиографији (у даљем тексту Б: ) редни број. Презиме, Име.
1 Овај стил је детаљно објашњен у текстовима: Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библиографског
цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 111–115; и Драгана Сабовљев. „Чикаго
стил библиографског цитирања (2)”, Панчевачко читалиште, бр. 15 (нов. 2009): 86–90.
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Наслов књиге. Место: Издавач, година.
Б: Андрић, Радомир. Бели извор. Београд: Београдска књига, 2001.
Чланак у часопису:
Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часописа.
год. излажења, бр. свеске (година): страна/е.
Ф: 1. Илија Мисаиловић, „Железница Ужица у ратним условима
1941. године”, Историјска баштина, бр. 20 (2011): 175
Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа.
год. излажења, бр. свеске (година): страна/е.
Б: Мисаиловић, Илија. „Железница Ужица у ратним условима
1941. године”. Историјска баштина, бр. 20 (2011): 171–186.
Чланак у онлајн часопису:
Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часописа,
год. излажења, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето
датум).
Ф: 1. Марија Радуловић, „Библиотека и тинејџери”, Глас
библиотеке, бр. 20 (2014): 99–100, http://www.cacak-dis.rs/elektronska_
izdanja/gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21.09.2017).
Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа,
год. излажења, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето
датум).
Б: Радуловић, Марија. „Библиотека и тинејџери”. Глас библиотеке,
бр. 20 (2014): 97–114. http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/gb20/97114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).
Остале примере можете погледати у часопису Читалиште бројеви
13 и 15 (в. фусноту 1.)
Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом на крају
текста и не преводити на језик рада. Извори који нису коришћени у раду
не могу бити наведена у литератури.
Резиме и кључне речи, преведени на неки од страних језика, дају
се након наведене литературе. Како бисмо избегли да се у сваком тексту
појављује различит тип наводника, потребно је да се наводе према
Правопису српског језика (пример: „Наводници”), као и црте између
бројева – искључиво дужа црта (1922–1978). Молимо ауторе да воде
рачуна о размацима (после знакова интерпункције обавезан је размак,
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а пре знакова интерпункције не треба. Уколико аутори буду наводили
другачије, текстове ћемо вратити на дораду.
На самом почетку у горњем левом углу наводи се име и презиме
аутора, установа из које долази, место и е-адреса аутора. Радови чије су
верзије излагане на стручним и научним скуповима могу се објавити уз
назнаку у првој фусноти на крају прве реченице рада. У часопису се не
могу објављивати већ објављени радови.
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УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРИКАЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА
ЧАСОПИС „КОРАК БИБЛИОТЕКЕ”
Приказ треба да садржи основне библиографске податке о публикацији или библотечко-информационој грађи и изворима (у самом поднаслову приказа навести аутора, наслов, издавача и број стране, односно
материјални опис извора као и интернет адресу ако је извор доступан на
интернету).
Пример: Јасмина Нинков, Библиотека у XXI веку. Београд: Чигоја,
2010, 103 стр.
Приказ треба да садржи следеће елементе или целине:
а) Кратак уводни део у ком се објашњава зашто је аутор изабрао
одређену тему и шта је желео да покаже њеном елаборацијом;
б) Кратак садржај без улажења у детаље како би се читалац приказа увео у критичка разматрања која следе;
в) Критичка разматрања у којима се садржај аргументовано критички процењује, било позитивно или негативно. Идентификују се
основне тезе које аутор заступа или аргументи и докази које аутор користи у поткрепљивању својих тврдњи. У овом делу треба показати коју
је методологију аутор користио при изради рада и о којој врсти дела је
тачно реч (стручно, научно есејистичко и сл.), коме је дело намењено и
по чему завређује посебну пажњу, које дилеме или теоријске поставке
предлаже. Потребно је истаћи занимљивости због чега би аутор приказа то дело препоручио стручној јавности, односно изнети лични став
о делу које се приказује. Одредити место публикације међу раније објављеним делима из те области, а ако је уколико постоји мало дела из те
области и ту чињеницу треба истаћи.
г) Закључак приказа треба да садржи оцену огранизације грађе у
пубуликацији, стила писања и коментар да ли је тема у потпуности обрађена или који је аспект теме приказан.
Приказ не треба да садржи више од 9000 карактера (укључујући и
размаке), изузетно када су научне рецензије у питању радови могу бити
обимнији.
Молимо вас да назначите своје име, телефон, мејл адресу,
афилацију (назив установе у којој радите) и да текстове доставите у
дигиталној форми – видети Упутство ауторима http://www.bibliotekauzice.rs/korak_biblioteke.htm на имејл адресу korakbiblioteke@gmail.com.
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