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Та тја на Бо го је вић и Бо ја на Бје ли ца об ја ви ле су Би бли о гра фи ју ча со пи са Сло ви нац (1878–1884), ко ји 
је по кре нут у Ду бров ни ку пре сто ти ну и че тр де сет, а из ла зио је укуп но се дам го ди на. Из да вач књи ге је 
„Ми ро слав“ из Бе о гра да, а овим по ду хва том аутор ке су под се ти ле на зна чај „ли ста за књи гу (књи жев-
ност), умјет ност и обрт ност“, ко ји је об ја вљи вао тек сто ве из кул тур не исто ри је Ју жних Сло ве на.

Гру па до бро вач ких ин те лек ту а ла ца, на че лу са пе сни ком Ме дом Пу ци ћем, осно ва ла је Сло ви нац са 
на ме ром да у ње му об ја вљу је пе сме, при по вет ке, али и за пи се о исто ри о гра фи ји и ет но ло ги ји ју жно-
сло вен ских кра је ва, као и низ пре во да са во де ћих европ ских је зи ка. Би бли о гра фи ја ча со пи са Сло ви нац 
(1878–1884) Та тја не Бо го је вић и Бо ја не Бје ли це бе ле жи по ме ну те до ме те ду бро вач ке ин те лек ту ал не 
ели те, од пе сме Јо ва на Сун де чи ћа „Сло ви нац“, до тек ста „Не што о на шим ства ри ма“ Ник ше Ма то ва 
Гра ди ја, ко јим се за вр ша ва би бли о граф ски опис ду бро вач ког ли ста ко ји је, два или три пу та ме сеч но 
(за ви сно од пе ри о да), од 1878. до 1884. го ди не, штам пан у Ти ска ри Дра гу ти на Прет не ра1. Бо го је вић и 
Бје ли ца по пи са ле су 4395 би бли о граф ских је ди ни ца, еви ден ти ра ју ћи гра ђу Словинцa од 1. ма ја 1878. 
го ди не до 21. де цем бра 1884, ка да је ча со пис пре стао да из ла зи. Мо но гра фи ја на 427 стра на са др жи 
„Увод у Би бли о гра фи ју ча со пи са Сло ви нац (1878–1884)“, у ко јем су аутор ке об ја сни ле на чин из ра де би-
бли о гра фи је, на во де ћи да су се опре де љи ва ле пре ма ква ли те ту тек сто ва и њи хо вом зна ча ју са аспек та 
књи жев но сти и фи ло ло ги је. Аутор ке из ла жу на че ла ко ји ма су се ру ко во ди ле при ли ком ра да и ис ти чу да 
је по ти пу ово при мар на би бли о гра фи ја (ра ђе на de vi su), да су члан ци об ра ђе ни ана ли тич ки и да ве ћи на 
би бли о граф ских је ди ни ца са др жи на по ме не. Би бли о гра фи ја је ура ђе на по ISBD стан дар ду за би бли о-
граф ски опис са став них де ло ва ISBD (CP), а рас по ред гра ђе је хро но ло шки.

Текст не ти пи чан за би бли о гра фи је, али ни шта ма ње ин три ган тан и ва жан, у на ред ном по гла вљу 
„Би бли о гра фи је ча со пи са Сло ви нац (1878–1884)”, пот пи су је Та тја на Бо го је вић. „Енер ги ја Сло вин ца и 
сло ви на у јед но там но и тмур но до ба, али и до ба про ме на, до ба бу ђе ња, до ба зна ња“ вред но сно је 
рав но пра ван тек сто ви ма Ире не Ар сић, Ни ко ле Ива ни ши на, Ива Пе ри ћа и Ко сте Ми лу ти но ви ћа, ко ји 
су ис тра жи ва ли ду бро вач ку пе ри о ди ку у про шло сти. Т. Бо го је вић пи ше о вре ме ну у ко јем је гру па Ду-
бров ча на, пред во ђе на Лу ком Зо ром, по кре ну ла лист, ево ци ра кул тур ни ам би јент у Ду бров ни ку 19. ве ка, 
бе ле жи окол но сти ко је су до ве ле до сед мо го ди шњег пе ри о да из ла же ња. Опи са на је књи жев на, пу бли-
ци стич ка и на уч на ак тив ност гра ђа на Ду бров ни ка ко ји су Сло ви нац уре ђи ва ли. Оби мом и ана ли тич ким 
уви ди ма, текст Та тја не Бо го је вић по ста је го то во сту ди ја за се бе, а чи та о ца уво ди у вре ме у ко јем је об-
ја вљен Сло вин чев про глас.2

Осим ана ли тич но сти при сту па у при ка зу ода бра не те ме, пу бли ка ци ју од ли ку ју број ни ре ги стри. Би-
бли о граф ска гра ђа и из во ри о Сло вин цу не би би ли то ли ко ис црп ни да не по се ду ју ре ги стар пор тре та, 
ре ги стар ауто ра, ре про дук ци ја, не кро ло га, имен ски и пред мет ни ре ги стар. По се бан ква ли тет и уме ће 
при ка за ле су Бо го је вић и Бје ли ца из ра дом ре ги стра раз ре ше них ини ци ја ла и псе у до ни ма, што има огро-
ман зна чај за исто ри ју књи жев но сти.

Би бли о гра фи ја ча со пи са Сло ви нац (1878–1884) упот пу ње на је ква ли тет ним илу стра ци ја ма, фо то-
гра фи ја ма уред ни ка и са рад ни ка ли ста и илу стра ци ја ма по пут: „Цр ква Све тог Вла ха у Ду бров ни ку“, 

1   У пр вој го ди ни из ла же ња об ја вље на су 274 тек ста, до кра ја 1879. го ди не 940 при ло га, у на ред них пет го ди на (1880–1884) број 
тек сто ва (ти ме и би бли о граф ских је ди ни ца) до се гао је по ме ну тих 4395.

2   Про глас су „о Вла си ћи ма 1878“ пот пи са ли Пе ро Буд ма ни, Ан тун Ка за ли, др И. Ка зна чић, Ме до Пу цић, Јо во Сун де чић, Вук Вр-
че вић и Лу ко Зо ре.
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„Бо сан ска но шња у Са ра је ву“, „Но шње у Хр ват ској“... Аутор ке су у овом из да њу та ко ђе уне ле јед ну 
зна чај ну но ви ну при ли ком из ра де би бли о гра фи је се риј ских пу бли ка ци ја. На и ме, „Крат ке би о гра фи је 
не ких од ва жни јих са рад ни ка Сло вин ца и ње го вих по кре та ча“ (При лог 1, стр. 371–390) још су је дан од 
број них сег ме на та би бли о гра фи је ча со пи са Сло ви нац. Овим до да ци ма на основ ни текст би бли о гра фи је 
аутор ски рад сти че ка рак тер кул тур ног по ду хва та.

По ме ну те чи ње ни це и ква ли те те Би бли о гра фи је ча со пи са Сло ви нац (1878–1884) уочи ли су ре цен зен ти 
пу бли ка ци је, Да ни е ла Кер ме ци, ви ши би бли о те кар Би бли о те ке Ма ти це срп ске и др Ду шко Пе ву ља, про-
фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њој Лу ци. Пре ма ре чи ма Да ни е ле Кер ме ци, „ова би бли о гра фи ја је 
ис црп на: ана ли тич ки су об ра ђе ни сви члан ци али и све ве сти, ре про дук ци је сли ка и пор тре ти, за хвал ни-
це по во дом смр ти, књи жев ни огла си, ре кла ме пу бли ка ци ја, не кро ло зи, итд“.3 Ка ко би и на слов на стра на 
би ла у ду ху Ду бров ни ка, јер је Сло ви нац је дан од зна чај ни јих ду бро вач ких ли сто ва, ре про дук ци ја сли ке 
Мар ка Му ра та „Ду бро вач ка оба ла“ (вла сни штво На род ног му зе ја у Бе о гра ду) на ла зи се на ко ри ца ма 
књи ге, а тех нич ко уре ђе ње и при пре му пот пи су је Бо ја на Бје ли ца.

Лист Сло ви нац при па да срп ској кул тур ној ба шти ни, а пред ста вља ва жну гра ђу за ис тра жи ва че и пру-
жа ко ри сне ин фор ма ци је из исто ри је, као и број не за ни мљи ве по дат ке. Но вим са зна њи ма о кул тур ном 
жи во ту гра да под но Ср ђа и при ка за ним чи ње ни ца ма о ча со пи су Сло ви нац и ду бро вач кој пе ри о ди ци 
уоп ште, Би бли о гра фи ја ча со пи са Сло ви нац (1878–1884) Татјанe Бо го је вић и Бојанe Бјелицe је сте иза зов за 
све бу ду ће ис тра жи ва че срп ске би бли о гра фи је.

3  Да ни е ла Кер ме ци, „Та тја на Бо го је вић и Бо ја на Бје ли ца. Би бли о гра фи ја ча со пи са Сло ви нац (1878–1884): ре цен зи ја“, 424.


