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ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА – НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ

Сажетак: У овом раду представљене су карактеристике часописа за 
децу, настанак и развој дечје периодике у Србији и значај дечјих часо-
писа. У Француској, 1757. године настаје први дечји књижевни часопис 
Дечји магазин. Током 19. и 20. века на српском језику излазе: Школски 
лист, Дечји пријатељ, Радован, Голуб, Невен и многи други, који су сво-
јим постојањем битно утицали на развој младе читалачке публике. Oсим 
песама и прича у часописима налазе се позоришни комади, преводи, 
загонетке, ребуси, укрштенице и др. Значајан допринос развоју пери-
одичних издања у то време дали су уредници, издавачи и сарадници 
који су били виђенији Срби тога доба. Током 20. века, тематика часо-
писа се променила, па су главне теме биле рат, критика капитализма и 
изградња новог друштва. У 21. веку, часопис се сели и на онлајн медиј. 
Пример је електронски књижевни часопис за децу и младе Слова на 
струју, Народне библиотеке „Радислав Никчевић” из Јагодине. Читањем 
часописа код деце се развија креативност и машта, формира поглед на 
свет, развијају лепа осећања, квалитетно троши слободно време. Постоје 
и часописи који својим концептом афирмишу стваралаштво ученика 
и тиме их охрабрују да и сами постану креатори различитих садржаја.

Кључне речи: књижевност за децу, дечја периодика, електонски часо-
писи, листови, деца, јавна библиотека.

Увод

У многим бајкама света краљ позива мудраце и људе од 
знања да му реше дилему и дају најмудрији одговор кад га живот 
сатера у безизлаз. Позната је прича о краљу који се уплашио своје 
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моћи и тражио умне људе да га поуче како да се избори са силом 
коју му власт даде. Дођу три мудраца да га поуче а један му даде 
одговор да је моћ кад имаш моћ да је не употребиш. Како је ово 
мудрац научио, како је дошао до најистинскијег одговора можемо 
само да нагађамо. Једно је сигурно, мудрац је морао бити отворен 
за многа сазнања, јер нас она воде до истине и решења.

Дакле, знање је кључ којим можемо многа врата отворити. 
Како више учимо, питамо се можемо ли овладати знањем, или 
је најистинитија констатација да што више сазнајемо постајемо 
свесни колико мало знамо. Свакако треба почети лагано, непри-
метно, а деца играјући се уче и чини се да су управо ту незаоби-
лазни часописи за децу. Многима су печат дали песници попут J. 
Ј. Змаја, а у њима је дете на разне начине, као кроз лавиринте сти-
зало до својих наравоученија. Кроз загонетке, питалице, ребусе, 
приче, бајке, песме, квизове, цртеже, стрипове и још многе бисере 
отварали су се видици, освајала креативност, постајао бољи човек. 
Кад дете почне да осваја слова, речи, реченице, кад његов једно-
димензионалан свет почиње да се усложњава, кад наниже низ 
стихова у својој глави, кад запамти нове речи, кад маштом улепша 
свој свет тад се пред њим отвара космос, тад је свемир граница.

Људска мисао стално се развија, креће, књига и писана реч 
су у њеном развоју биле од пресудног значаја. Некад је књига 
имала задатак само да забави, некад да поучи а некад и једно и 
друго. Тако су часописи за децу у својим садржајима имали и 
забавни и научни карактер. Деца су се тим путем најлакше кре-
тала. Душко Радовић је за дете рекао да је мали човек и да заслу-
жује поштовање и чини се да су часописи за децу били руково-
ђени овом мишљу Душка Радовића. Велики песници, сликари и 
илустратори отварали су сазвежђа маште, а деца су са усхићењем 
у њих улазила. Та седма сила звана часопис, због изузетне моћи 
и снаге била је и остала саставни део одрастања сваког детета.

Карактеристике часописа за децу и почеци  
и развој дечје периодике у Србији

Часописи су периодичне публикације, које излазе у одре-
ђеним временским периодима, недељно, месечно, полумесечно, 
годишње. Свака периодична публикација има више аутора. Спе-
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цијализовани часописи су намењени само одређеном броју чита-
лаца. Ту спадају и часописи за децу. Прилагођени су одређеном 
дечјем узрасту и садрже теме које се тичу деце, као и дечје радове. 
Часопис има своја стална и посебна обележја. У стална обележја 
спадају насловна страна и рубрике. Они увек имају исти изглед 
и редослед. На насловној страни се налази назив часописа, коме 
је намењен, број часописа и датум када је објављен. Постоје још 
неке карактеристике свих издања једног часописа које се никада 
или врло ретко мењају. То су формат издања, обим, тираж, врста 
корица.

Рубрике имају своја стална места у часопису, док се њихов 
садржај у сваком броју мења. У посебна обележја спада импресум 
– законом обавезни подаци о издавачу, штампарији, уреднику 
и другим сарадницима. Сви часописи, укључујући и часописе 
за децу, се могу објављивати у штампаном или електронском 
облику, или у оба медија истовремено.

Развој књижевности за децу везује се тек за 18. век. То је 
век просветитељства. Потреба за развојем школства у 18. веку 
била је пресудна за развој и осамостаљивање књижевности за 
децу у Европи. У конституисању књижевности за децу велику 
улогу су имали књижевни листови и часописи. Тако је настао 
први часопис за децу под називом Дечји магазин, а покренула 
га је списатељица Жан-Мари Лепренс де Бомон (Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont), 1757. године у Паризу.

У српској књижевности за децу период 18. и 19. века пред-
ставља предзмајевски период. То су  почеци  српске поезије за 
децу. Прва дела за децу настала су прерадом многих значајних 
дела и превођењем са других језика. Од најзначајнијих књижев-
ника тога времена издвајају се Доситеј Обрадовић и Захарије 
Орфелин. 

У другој половини 19. века основан је први лист за децу код 
Срба у Аустроугарској. Биле су то просветно-педагошке новине 
Школски лист, са просветним прилозима за наставнике и књи-
жевним прилозима за децу, који је основао Ђорђе Натошевић, 
1858. године у Новом Саду. Овај лист ће са прекидима излазити 
до 1910. године. Ово је први српски лист на српском језику. 
Период излажења обележиле су три етапе: новосадска, будимска 
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и сомборска етапа. То је био лист за педагошку теорију и праксу. 
Садржао је чланке о школи, учитељима, васпитању, правилима 
лепог понашања, чланке из педагогије, дидактике, методике и 
историје наука. Јован Јовановић Змај је написао и први пут обја-
вио своје песме управо у Школском листу.

„Нешто касније 1875. године у Земуну, под уредништвом 
Александра А. Кузмановића, почиње да излази други српски 
дечји лист Дечији пријатељ.”1

Трећи српски лист за децу издат је 1876. у Новом Саду, под 
називом Радован. Уредник овог листа био је Стеван Поповић. Он 
је покренуо часопис, по узору на немачке и мађарске часописе за 
децу и младе. То је био први илустровани лист поучног и забав-
ног карактера. Један од главних сарадника и дописника био је 
Јован Јовановић Змај, а овај часопис је био претходница за касније 
покретање листа Невен. Због материјалних потешкоћа часопис је 
престао да излази. Објављена су само четири броја овог часописа.

Године 1879. у Сомбору, излази часопис Голуб, који се издаје 
до почетка Првог светског рата. Уредник овог илустрованог 
часописа био је Јован Благојевић. Многи познати српски писци 
објављивали су радове у овом листу. Међу њима су Јован Дучић, 
Алекса Шантић, Војислав Илић, Бранислав Нушић, Милош 
Црњански и други.

Познати дечји писац Јован Јовановић Змај издаје часопис за 
децу Невен, јануара 1880. године у Новом Саду. До своје смрти, 
1904. године, био је уредник овог часописа. Часопис је излазио 
још неколико година после његове смрти. Жанровски веома раз-
новрстан, садржао је песме, приче, позоришне комаде, преводе. 
Неке илустрације биле су дела познатог сликара Уроша Предића. 
Часопис је објављивао и дела којa су стварала и сама деца. На 
почетку свог постојања био је намењен деци, али је касније при-
вукао пажњу и одраслих због Змајевог смисла за хумор и способ-
ности да споји поучно са забавним. Приче у сликама су излазиле 
у континуитету све до 1891. године. Након дугогодишње паузе 
Невен се поново објављује од 1898. године. Последњи број овог 

1  Милица Кисић, Библиографија српске дечје и омладинске птампе 1846‒1945 
(Београд: Народна библиотека Србије, 1986), 5‒10. 
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часописа изашао је 1908. у Новом Саду. Данас излази једном 
месечно, у пуном колору. Добитник је многих награда.

Први часопис за децу, који је објављен у Србији је Српче, 
издат 1881. године у Београду. Излазио је до 1886. године. Први 
уредник, издавач и власник био је Милош Поповић. Био је то 
илустровани часопис едукативног карактера. У њему су објављи-
ване песме, приче, загонетке и ребуси. Часопису су допринели и 
сарадници, значајни књижевници тог времена: Војислав Илић, 
Бранислав Нушић, Милован Глишић и други. Часопис је излазио 
једном месечно. 

У унутрашњости Србије од 1887. године па надаље, штам-
пани су листови за децу и омладину: Ђаче у Нишу, Ђачке новине у 
Лесковцу, Глас пиротске омладине, Напредна реч у Горњем Мила-
новцу, Наше новине у Пожаревцу. Најпознатији лист за средњо-
школце у то доба излазио је у Београду под називом Венац.

Часописи за децу су се оснивали и за време Другог светског 
рата. У Београду је 1944. године изашао први број листа Пио-
нири, за најмлађе у Југославији, са уредником Бранком Ћопићем. 
Објављено је петнаест ратних бројева. Излазио је и после рата, 
до 1964. године. Године 1944. излази илегални илустровани лист 
Пионир, за најмлађе у Срему, чији су уредници били Воја Нано-
вић и Милан Сегединац. 

Од 1945–1950. године објављује се Пионирски руководилац 
са уредником Чедом Вуковићем. Главни садржај биле су песме 
настале током Другог светског рата, теме везане за рат, изградњy 
новог друштва. „И поред великог броја дечјих листова, заправо 
је мали број њих имао књижевни концепт. Часописи у 40-им 
годинама испуњени су најчешће текстовима мале књижевне 
вредности – главне теме су рат, изградња новог друштва (пева 
се о подизању задружних домова, првомајским поворкама и сл.), 
критика капитализма и расне сегрегације. У 50-им годинама по 
књижевном значају издвајају се Пионири, у периоду када их је 
уређивао Д. Радовић, и часопис Змај, ова два часописа у највећој 
мери омогућавају продор модерног духа у књижевност за децу”.2 

2  Зорана Опачић, „Идеологија и књижевност у дечјој периодици половине 
XX века”, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце 
школског узраста: тематски зборник, (Врање: Учитељски факултт, 2013), 295. 
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У часопису Пионири објављују се многа позната Радовићева дела, 
Дизнијев стрип Алиса у земљи чуда и Андерсенове бајке. Часопис 
Змај је омогућио приказ најпознатијих дела из светске књижевно-
сти, имајући сталну рубрику о поезији и прози свих народа света. 
Поред ових часописа излазе и други значајни дечји листови: Поле-
тарац, Мали јеж, Политикин забавник, Кекец, Насмејане новине, 
Дечје новине, Тик-Так, Весела свеска, Мале новине, Радост, Цицибан.

Од забавних листова и часописа за децу који данас излазе, 
у Народној библиотеци „Радислав Никчевић” у Јагодини, најтра-
женији је Политикин забавник чији је оснивач и издавач Поли-
тика АД Београд. Први број Политикиног забавника изашао је 
28. фебруара 1939. године. Лист излази сваког петка, а главни и 
одговорни уредник је Зефирино Граси. „Политикин забавник је 
најчитанији магазин од 1939. године до данас, својеврстан лет у 
свет, а истовремено и поучан и забаван кроз стрип, науку, умет-
ност и енигматику”.3 Многи су уз њега расли и захваљујући њему 
израсли у ствараоце. Политикин забавник је у почетку штампан 
у облику дневних новина, а излазио је двапут недељно, уторком 
и петком. Забавник тренутно излази једном недељно, па је петак 
за многе дан који асоцира на куповину овог часописа.

Трећину Политикиног забавника чине стрипови, од којих су 
најпознатији Изногуд, Хогар страшни и Гарфилд. Лепоти часописа 
доприносе изузетне илустрације Добросава Боба Живковића. 
Главни садржај су чланци о науци, уметности, природи, историји, 
музици, интересантним догађајима из живота, често су писани 
у забавном духу. Забавник је 2006. године проглашен српским 
„супербрендом”. Политикин забавник добитник је Вукове награде, 
а поводом 80. рођендана добио је и химну.

Политикин забавник, лист уз које су одрастале бројне гене-
рације и који данас ужива култни статус у поп култури бивше 
Југославије, слави ове године 82. рођендан. Овај чувени часопис 
за све ове године, постао је институција за безграничну оданост 
свету детињства и најплеменитијим људским тежњама. Због свог 

3  Мона Цукић, Politikin Zabavnik slavi 82. rođendan: Kako su sankcije proterale 
Paju, Mikija i ostale Diznijeve junake. 24 sedam  https://24sedam.rs/kultura/
politikin-zabavnik-slavi-82-rodjendan-kako-su-sankcije-proterale-paju-mikija-
i-ostale-diznijeve-junake/ (преузето 15. 6. 2021). 
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едукативног карактера, добрих илустрација и знања које пружа, 
оставио је неизбрисив траг у одрастању и васпитању бројних 
генерација.

Електронски часописи за децу у Србији

Електронска публикација подразумева материјал рађен на 
рачунару или конвертован из штампаног у дигитални – машин-
ски читљив – формат, намењен за приказивање на екрану рачу-
нара.4 Електронска издања серијских публикација јављају се као 
резултат развоја информационих технологија, нарочито развоја 
интернета. Серијске публикације су у почетку биле доступне 
преко FTP5 или e-mail дискусионих листа,6 а са појавом интер-
нета од 1994. године користи се постојање web технологије.

Већину електронских часописа можемо пронаћи преко 
неког од интернет претраживача: Google, Yahoo!, Firefox, Safari, 
Internet Explorer, Edge, Opera, Mosaic, Netscape,  Navigator. Изда-
вачи електронских часописа пријављују своје презентације на 
што већи број претраживача и тиме омогућавају лакше пронала-
жење својих издања. Читаоцима су данас на располагању интер-
нет издања бројних дневних и недељних листова.

У Србији, последња деценија бележи објављивање многих 
дечјих електронских часописа као што су: Слова на струју – елек-
тронски књижевни часопис за децу и младе јагодинске Народне 
библиотеке, Различак – електронски часопис за нижу наставу ОШ 
„Хајдук Вељко” из Корбова, Чика Јова Змај – дечји часопис Деч-
јег културног центра Београд, Школски часопис Дигиталис ОШ 
„Свети Сава” из Сремске Митровице, Табла – интернет часопис 
за подстицање дечјег стваралаштва у издању Нишког креативног 
студија, Дечје искре – часопис за дечје уметничко стваралаштво 
крагујевачке Установе културе „Кораци” и други.

4  Љиљана Ковачевић, „Поздрав Гутенбергу! : е-публикације на Интернету и 
како их наћи”. Гласник Народне библиотеке Србије (2001): 263. 

5  FTP (File transfer protocol) – омогућава пренос датотека између два удаљена 
рачунара. 

6  Пјер-Мари Белбноа-Авиш, „Светионици у ноћи: истраживања о Интернету”. 
Годишњак Библиотеке Матице српске. (1998): 260‒267. 
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Као пример добре праксе може послужити дечји електрон-
ски часопис Слова на струју, који је настао 2012. године. Главни 
уредник, илустратор и писац је Пеђа Трајковић, Јагодинац, рођен 
у Kотору, 1956. године. Познат је као песник, драмски писац, реди-
тељ, карикатуриста. Настанак часописа Слова на струју може се 
повезати са књижевним часописом Гороцвет који је настао седам-
десетих година прошлог века, као школски лист ОШ „17. окто-
бар” у Јагодини. Касније, књижевник Селимир В. Милосављевић 
постаје издавач овог часописа, а преко 30 година био је његов 
главни уредник. Сазревањем идеје да Библиотека има потребе да 
се бави издавањем књижевног часописа за децу, долази до озбиљ-
није сарадње са ствараоцем, који уме са речима, цртежом, бојом. 
Библиотека постаје издавач Гороцвета. Након шест година напра-
вљен је заокрет у погледу концепције, естетских норми и садржаја, 
када се Гороцвет гаси и настаје књижевни часопис Слова на струју. 

Уредник и илустратор Пеђа Трајковић о настанку часописа 
Слова на струју, рекао је: „Основни мотив оснивања часописа 
Слова на струју био је покушај спајања савремених достигнућа, 
дигиталне револуције са традицијом и вредностима српских 
часописа за децу из времена када смо у тој области били непри-
косновени у Европи. Часопис је од самог почетка био регио-
налног карактера, позитивно прихваћен од стваралаца из свих 
земаља бивше Југославије одакле је имао сараднике, да би врло 
брзо почео да објављује и литерарна дела писаца за децу из целог 
света. Било је замишљено да на тај начин часопис створи неку 
врсту интерактивног односа са својим читаоцима”.7

Електронски часопис Слова на струју доступан је на сајту 
Народне библиотеке у Јагодини (http://jabooka.org.rs/pages/slova-
-na-struju) и до сада је објављено 40 бројева. Објављује се једном у 
три месеца, односно четири пута годишње. Сваки број има разли-
чите теме и писце и садржи мноштво квалитетне прозе, поезије 
и илустрација. У часопису се налазе дела познатих наших и свет-
ских аутора. Писац за децу Дејан Алексић је написао песму Слова 
на струју поводом објављивања јубиларног 20. броја часописа.

7  Пеђа Трајковић. „[Реч уредника]”,  Слова на струју. Народна библиотека 
„Радислав Никчевић”, Јагодина  http://www.jabooka.org.rs/product-category/
casopis/?orderby=date&lang=cir (преузето 17. 6. 2021).
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Слова на струју

Сложиће се они који чују:
Слова раде на душевну струју.

Пет година таква слова ређа
Тај азбучни електричар Пеђа.

Он их пушта, ал држи контролу
Док играју у свом струјном колу.

Електрична слова кад се јаве,
Мрак напушта замрачене главе.

Кад је тако – нека се и каже:
Памет светли од словне волтаже!
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Значај часописа за децу данас

Данас медији представљају појам који означава систем јав-
ног информисања, који служи за ширење вести и аудио-визуелног 
садржаја у сврху информисања, образовања, забаве становништва. 
Нема сумње да и традиционални и савремени медији делују на 
развој личности младих. У време доминације компјутера и интер-
нета, деца проводе много времена за рачунаром. Чак и они нај-
млађи пре науче да померају миша по екрану, него да држе оловку у 
руци. Савремено дете одраста у средини која је све мање природна, 
а све више окренута екранима и компјутерским технологијама. 

Генерације одрастају на другачији начин него раније. Сма-
њује се физичка активност и деца све мање бораве у природи. 
Недовољан боравак у природи негативно утиче на дечју машту, 
сужава њихове просторе за разне врсте имагинације. Деца су 
најчешће у седећем положају што неповољно утиче на њихово 
здравље. Развојем технологија, развила се и могућност читања 
новина или часописа онлајн. То је велика предност ако узмемо 
у обзир одрасле, пословне људе који немају времена да купују 
новине, већ имају могућност да на веома приступачан и брз начин 
прочитају вести или чланке из различитих листова. Међутим, 
родитељима се, из наведених разлога, препоручује да деци дају 
штампана издања часописа за децу, која могу да скрену пажњу са 
екрана на папир, како би још у детињству створили љубав према 
штампаним публикацијама.

Током детињства мозак и понашање детета подлежу низу 
промена, које су често непредвидиве. Ове промене се могу обли-
ковати уз помоћ маштовитих прибора, као што су дечји часописи 
који помажу да дете развија памћење и креативност, обогати реч-
ник, заволи читање. Изузетан је значај илустрација у мотивисању 
деце за читање текста. „Важност слике (илустрације) је веома 
наглашена у млађим разредима”.8 Повезаност слике са текстом 
мора бити јасна и прилагођена дечјем узрасту. Важно је истаћи да 

8  Дијана Љ. Вучковић, „О илустрацији у основношколској настави књижев-
ности“,  Књижевност за децу у науци и настави : зборник радова са научног 
скупа одржаног у Јагодини од 11-12. априла 2014, (Јагодина: Факултет педа-
гошких наука, 2014), 397-411.

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Живановић Ј. и др. ,,Дечја периодика - настанак и развој”, 219–232



229

„илустрације самог уметничког текста (сцена, описа и догађаја) 
доприносе бољем схватању књижевног дела једино ако и саме 
имају врхунску уметничку вредност, па служе као нов и дубљи 
изазов читалачкој машти”.9 

У раду са децом могуће је применити стратегију испи-
тивања и обликовања читалачког хоризонта очекивања. Овај 
метод рада омогућава да деца која нису заинтересована постану 
активни учесници читања, који са интересовањем анализирају 
текст, учествују у разговору и доносе исправне закључке. У про-
цесу активног учења могу послужити књижевни текстови који се 
објављују у часописима за децу. Илустрације доприносе рецеп-
цији (прихватању и разумевању) књижевног текста отварајући 
нове хоризонте очекивања. 

Значај периодике је и у њеном васпитном утицају који се 
огледа у: 

•  развијању способности самообразовања и активном сти-
цању знања;

• афирмацији стваралаштва деце;

• формирању навике за коришћење штампе и књиге;

• развијању осећања деце и вољних особина личности;

• формирању погледа на свет;

• развијању смисла за лепо;

• организовању коришћења слободног времена.

Дечји часописи подстичу децу да посматрају и анализи-
рају свет око себе, стичу нова  знања из свих области људског 
стваралаштва. Ученици активно учествују у креирању садржаја 
дечјих листова објављивањем дечјих прозних, поетских и илу-
стративних радова. Разноврсним садржајем и богатим илустра-
цијама часописи за децу привлаче пажњу најмлађих читалаца, 
формирају навике за коришћење штампе и књига од најранијег 
детињства. Различити садржаји буде осећања, боре се за правду и 
истину, наглашавају добре поступке, критикују негативце. Путем  

9  Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, (Бео-
град: ЗУНС, 2006), 141.
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часописа деца се упознају са основним појмовима у естетици, 
уочавају разлику између правих вредности с једне стране, и 
шунда и кича са друге стране. Своје слободно време деца на нај-
квалитетнији начин користе дружећи се са штампом. „Не желећи 
да преценимо утицај штампе, ипак је морамо прихватити као 
један од најважнијих фактора у формирању личности и одређи-
вању њених базичних ставова и позиција. Морамо бити свесни 
да је она, у многоме инжењер људских душа и на информативном 
и на васпитном и на рекреативном пољу”.10

Закључак

Дечја штампа је корисна, пре свега за постизање опште 
културе и обавештености деце, подизање писмености и језичке 
културе. Развијају се умна снага и способност деце да објективно 
посматрају живот око себе. Дечја периодика се користи у настави, 
у раду слободних активности и у организовању слободног вре-
мена деце. Важан је сегмент у развијању функционалне писме-
ности и формирања дечјег читалачког укуса.

Задатак  библиотеке је да проналази праве садржаје, обо-
гаћује своје фондове и да их популарише. У сарадњи са настав-
ницима, васпитачима и родитељима библиотекари треба да 
подстакну децу на читање и периодичних публикација, да ана-
лизирају и бележе позитивна искуства.
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Тhe occurrence and importance of children's periodical 
publications 

Abstract: his work presents the characteristics of children’s magazines, the 
origin and development of children’s periodicals in Serbia and the impor-
tance of children’s magazines. In France, in 1757, the irst children’s literary 
magazine, Dečji magazin is created. During the 19th and 20th centuries, 
the following magazines were published in Serbian language: Školski list, 
Dečji prijatelj, Radovan, Golub, Neven and many others, whose existence 
signiicantly inluenced the development of young readers who, in addition 
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to poems and stories, could ind a theatrical pieces, translations, riddles, 
rebuses, crossword puzzles and more. Editors, publishers and associates who 
were more prominent Serbs of that time, made a signiicant contribution to 
the development of the periodicals of that time. During the 20th century, 
the topic of the magazine changed, so the main topics were war, criticism 
of capitalism and building a new society. In the twenty-irst century, the 
magazine also moved to online media. An example is certainly electronic 
literary magazine for children and youth - Slova na struju from the Public 
Library „Radislav Nikčević” in Jagodina. By reading magazines, children 
develop creativity and imagination, form a view of the world, develop beau-
tiful feelings, and spend quality free time. here are also magazines that use 
their concept to airm the creativity of students and thus encourage them 
to become creators of various contents. 

Key words: children’s literature, children’s periodicals, electronic magazines, 
newspapers, children, public library.
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