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Сажетак
У раду је дат кратак историјски преглед набавне политике периодичних публикација у вишедеценијском трајању
Библиотеке шабачке. По бројности и разноврсности наслова периодичних публикација она заузима прво место међу
библиотекама из унутрашњости Србије. Број наслова новина и часописа које је набављала путем претплате, размене,
обавезног примерка и поклона у послератном периоду установљен је на основу контролних картона и лисног каталога
периодичних публикација који поседује Библиотека шабачка. Приоритет у набавци периодике имају научно-стручни
часописи у односу на дневне и недељне новине. Најбројнији су они из области Друштвених наука, Опште групе,
Примењених наука и Језика, уметности и књижевности.
Кључне речи:
периодичне публикације, набавна политика, финансирање, културни идентитет, знање, база података, информације,
корисници, научни рад, Библиотека шабачка

Увод
Намера овог текста је да укаже на битне про
блеме везане за набавку, обраду, смештај, кори
шћење, евиденцију и каталошку обраду часописа
и новина у Библиотеци шабачкој.
Периодичне публикације, без обзира да ли су
опште, научне, научно-популарне, општеобразов
не, привредне, илустроване или забавне, имају
улогу сведока у историјском ходу једног народа.
Представљају извор информација о актуелним
збивањима и достигнућима у науци, култури, поли
тици и друштву. Нераздвојно су повезане са исто
ријом сваког народа. 1
Имајући у виду чињеницу да је периодика огле
дало свеукупног уметничког, научног, образовног
и друштвеног живота, Библиотека шабачка поку
шава да пронађе најбољи начин да се фонд пе
риодике заштити од даљег пропадања и омогући
његово несметано коришћење. Укоричена су стара
годишта часописа и новина, a нова се повезују у
зависности од ритма њиховог излажења.
Недостатак простора и нестандардни услови
смештаја Библиотеци представљају велики про
блем када је у питању фонд периодике. Његова
Десанка Стаматовић, „Библиотекарска периодика – трајни извор актуел
них информација“, Панчевачко читалиште год VI, бр. 10 (2007): 39.
1

честа померања и пресељења доводила су до оште
ћења, а понекад и губљења читавих томова. Ис
траживања показују да сличне проблеме имају и
друге библиотеке, а од 59 народних библиотека у
нашој земљи које су у обавези да имају одељење
периодике, њих 12 нема издвојено одељење. 2
Библиотека шабачка поседује највећи број пери
одичних публикација у односу на друге библиотеке
у Србији; скоро хиљаду публикација више од крагу
јевачке библиотеке и дупло више него Библиотека
града Београда. Поседује чак 169 наслова страних
часописа и 5.892 свеске (на руском 151 наслов –
5.050 свезака, на француском – 14 наслова са 401
свеском, на немачком – 2 наслова са 427 свезака и
чешком – 2 наслова са 14 свезака). Поређења ради,
према подацима којима располажемо, Народна би
блиотека Смедерево имала је укупно 249 серијских
публикација, од чега само пет страних. 3
Иако је била у обавези да издваја дотрајале,
застареле и мање актуелне и значајне наслове из
фонда периодике, Библиотека то није чинила све
до 2001. године. Након стручног надзора Народне
библиотеке Србије (2001), Библиотека се опреде
љује за новине које се највише читају и часописе
који су водећи у одређеној области.
2
Бојана Вукотић, „Периодика у мрежи јавних библиотека Републике Срби
је“, http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1898 (преузето 16. 8. 2012).
3
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библиотеке

периодичних
публикација

наслова
часописа

наслова
страних
часописа

наслова
новина

1.

Библиотека шабачка

2.554

1.816

169

569

2.

Библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу

1563

922

641

3.

Библиотека града Београда

1146

858

288

4.

Библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу

948

5.

Народна библиотека Смедерево

249

244

5

Табела 1.
Библиот еке у Србији са највећим бројем наслова периодичних публикација у 2005. години

Стручна евиденција, каталошка обрада и фор
мирање електронског каталога биће приорите
тан задатак у наредном периоду. У овом тренутку,
основни информациони инструменти у Библио
теци су лисни каталог и контролна картотека на
основу којих је и сачињен овај текст.4

Основне карактеристике савременог фонда
периодике у Библиотеци шабачкој
Разнородност периодичних публикација чини
Библиотеку шабачку особеном у мрежи српских би
блиотека. Од почетка рада, препознала је улогу и
функцију часописа и новина, прибављала их путем
набавке, поклона и размене, вршила селекцију и да
вала их на коришћење. Напори да се Библиотека
обогати периодиком општенаучног карактера наста
вљени су све до данашњих дана, а све у циљу задово
љавања потреба и захтева корисника. „Часопис ће,
као главни носилац научних информација и катали
затор научног дијалога, и даље доминирати у свим
облицима научноистраживачког и стручног рада.“5
Циљ Библиотеке је да сачува за историју, за са
дашња и будућа поколења, богату збирку перио
дике која ће бити основа за фундаментална кул
туролошка и научно-истраживачка проучавања.
То је уједно и показатељ односа Библиотеке према
интелектуалној баштини и властитом историјском
и културном развоју.
Часописи које чува разликују се по каракте
ру, садржају и динамици излажења, као и постиг
нутим резултатима у разним научним областима.
4

Исто.

Жељко Вучковић, „Функције часописа у развоју научне комуникације“,
Панчевачко читалиште 15 (2009): 3.

5

Различитог су профила: од часописа за децу, преко
алманаха, годишњака, до часописа и зборника ко
ји задовољавају захтеве теорије и праксе поједи
них области знања.
Анализирајући их по стручним областима, мо
жемо да запазимо следеће: из Опште групе засту
пљене су 263 периодичне публикације (202 часо
писа и 61 новина); из области Друштвених наука
524 периодичне публикације; из Филозофије 21 ча
сопис; из Религије – 13; из области Математике и
природних наука заступљено је 15; из области При
мењене науке, медицине и технике 234 периодич
не публикације; из области Уметности, архитектуре,
фотографије, музике, разоноде и спорта 150 пери
одичних публикација (90 часописа и 51 новина); из
области Језика, науке о језику, књижевности, науке
о књижевности 150 периодичних публикација – 135
часописа, 15 новина; из области Географије, биоло
гије и историје заступљено је 59 новина.
Најбројнији су часописи из области друштвених
наука (524), затим из области опште групе (263)
и примењених наука (234), изједначен је број из
области Језика, уметности и књижевности (150), а
најмање их је из области Географије, биологије и
историје (59). Кад су у питању новине, ситуација
је следећа: највећи број је из области Друштвених
наука – 167, затим из Опште групе – 61, Примење
них наука и Географије, биологије и историје – 59,
из Уметности, архитектуре, фотографије, музике,
разоноде и спорта – 51, а најмање из области при
родних наука – 1 новина.
Годинама су гомилани наслови новина и часопи
са без икакве селекције, што је непотребно оптере
ћивало фонд. Након спроведене ревизије периодике
(2011) задржани су наслови који чине складну цели
ну. Одстрањена су сва дотрајала, оштећена годишта,
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дупликати и ретко коришћена грађа. Овако сређен
материјал и даље је недоступан корисницима, све
док се не заврши изградња Анекса Библиотеке и та
мо пронађе своје место. Створени су услови да се
овај фонд, коначно дефинисан и пречишћен, инвен
тарише и обради по важећим стандардима.
У интересу Библиотеке је да се коначно утврди
право стање периодике, јер досадашња евиденци
ја то није омогућавала. Отуда се појављују разли
чити нумерички показатељи о насловима новина и
часописа. Евиденцији ове грађе посвећује се по
себна пажња од 2001. године.

Набавна политика у историјској перспективи
Оријентација Библиотеке шабачке у набавној
политици периодичних публикација иде ка науч
но-стручном садржају часописа у односу на днев
не и недељне новине. Стална набавка новина и
часописа за фонд периодике није се могла обез
бедити ни у годинама трансформације културних
установа, када се улагало много труда у пронала
жење различитих путева и начина да се афирмише
библиотечка делатност. Често је редукована због
недостатка средстава. Иако је оснивач дужан да
обезбеди новац за ове намене, та средства су че
сто недовољна. Библиотека шабачка за куповину и
претплату на часописе и новине користи и сопстве
на средства која остварује од чланарине, продаје
сопствених издања, од спонзора и донатора. Један
број наслова добија се поклонима који у Библио
теку стижу нередовно, па је овакав начин набавке
прилично непоуздан.
Набавну политику периодике у Библиотеци
шабачкој у највећој мери одређују понуда изда
вача и интересовања читалаца. Стога се набавка
периодичних публикација може посматрати са
два аспекта: набавке савремене текуће перио
дике која је планска и систематска (остваривана
претплатом, обавезним примерком, поклоном и
разменом), и ретроспективне набавке старијих пу
бликација. Њих често налазимо у антикварницама,
и веома су нам важне јер, осим што имају музеј
ску вредност, оне представљају значајне изворе за
проучавање развоја једног града или краја.
Набавку периодичних публикација у перио
ду трајања Читалишта шабачког, односно Ша
бачке народне књижнице и читаонице (од 1847.
до 1914) можемо пратити само на основу напи
са у Новинама Београдског Читалишта, Српским

новинама и Видовдану и у извештајима Начелства
округа Шабачког. У 1847. и 1849. години новине
и часописи су пристизали искључиво путем покло
на у Читалиште шабачко. „Набавка новина била
је једна од редовних активности Читалишта. То је
била једина ставка коју су и управни одбор и глав
не скупштине увек одобравали,“6 каже проф. др
Десанка Стаматовић.
Часописи и новине који су излазили у перио
ду од 1847. до 1941, а које је примало Читалиште
шабачко, односно Шабачка народна књижница и
читаоница, следили су страначку оријентацију, са
уочљивим опозиционим призвуком.
Како су резултати рада Читалишта били испод
очекивања у 1860. години – након шестомесечног
рада по оснивању – тадашњи окружни начелник
Миленко Теодосијевић наређује „да се за Чита
лиште набаве сви Српски листови и часописи. За
стране новине наређено је да се узму, оне, за које
се већина чланова изјасни.“7
Посетивши Шабац, Феликс Каниц, немачки пу
тописац и географ, написао је следеће: „Читали
ште је један од најпријатнијих кутака у граду. Ту
се могу наћи не само многобројни словенски већ и
немачки листови међу којим Augsburger, Allgeme
ine, Leipziger Ilustrierte Zeitung.“8
Шездесетих година XIX века излазиле су и хумо
ристичке новине (Комарац, Змај, Зоља) које се ве
зују у првом реду за име Јована Јовановића Змаја,
које су досеткама, иронијом, подсмехом, шалом и
другим средствима, водиле борбу са клерикалима
окупљеним око назадних новина Напретка, Србо
брана и другим непрогресивним круговима. Ове
новине биле су значајан део периодичног фонда
Читалишта шабачког.
У 1862. години Читалиште шабачко претплати
ло се на следеће новине: Видовдан у три примерка,
Трговачке новине и Световид у два примерка, Србо
бран, Даницу, Комарац, Школски лист, Сељак, Ost
und West, Allgemeine Zeiung и Illustrierte Zeitung у јед
ном примерку.9
У свом прогласу од 3. фебруара 1868, Димитри
је Главинић, председник општинског суда у Шап
цу, казује следеће: „Поред свију у српском свету
6
Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Панчево: Градска би
блиотека, 2011).
7
Даница Милић и др., Шабац у прошлости, књ. 3 (Шабац: Глас Подриња,
1980), 433.
8

Исто.

9

„У Шапцу 20. маја“, Видовдан, 24. мај 1862.
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издаваних новина и повремених часописа има за
читање словеначких и хрватских новина, при том,
четири немачке, два политичка, један трговачки,
један илустровани, један руски, један француски и
нешто библиотеке.“10
Нагли друштвени развој у шестој и седмој деце
нији деветнаестог века довео је до појаве политич
ких странака, које преко својих новина износе зах
теве, погледе, ставове и сл. Појављују се политичке
новине: Народ (1869), Српски народ (1869), Застава
(1869), и књижевни часопис Даница. Сва ова гла
сила нашла су своје место у Библиотеци шабачкој.
На основу извештаја Начелништва Округа ша
бачког од 9. јануара 1875. године прослеђеног
Министарству просвете, Читаоница у Шапцу је
примала 17 српских новина и 3 новине на немач
ком језику (1874).11 Читаоница у Шапцу распо
лаже у 1880. години са 17 домаћих и 6 страних
новина.12
Шабачка народна књижница и читаоница у пе
риоду свога трајања (1928-1941) примала је све
српске и најважније стране ревије и часописе. 13
Одлуке о набавци часописа и новина Шабачке на
родне књижнице и читаонице доносиле су се на
Годишњим скупштинама „вишеством гласова.“ Ка
да су у питању новине и часописи, Шабачку народ
ну књижницу и читаоницу су помагали многи поје
динци и установе путем поклона или претплатом,
као што је у 1930. години књижара М. Престини из
Загреба претплатила Књижницу и читаоницу на 16
листова.14
Током окупационог периода (1941-1944) дола
зи до укидања и престанка излажења многих нови
на и часописа и појаве илегалних. Све новине које
су се налазиле у Библиотеци шабачкој као што су
Драг. Ј. Јовичић, „Живот Шапца у писмима у доба кнеза Михаила“, Поли
тика, Култура, 18. јул 1938.

10

11
Наслови новина: Будућност; Видовдан; Време; Глас јавности; Глас Народа;
Граничар; Данашњица; Застава; Исток; Јавор; Народне новине; Новине српске;
Ново доба; Рад; Сион; Тежак; Школа и три страна: Leipziger Illustrierte Zeitung;
Loliku Prazsku и Pesther Lloyd (Гаврило Ковијанић, Трагом читалишта у Србији
(Београд: Народна књига, 1986), 286).

Наслови приманих новина у 1880. години: Србске новине; Исток; Видело;
Застава; Српски лист; Српска зора; Јавор; Родољуб; Глас Црногораца; Сељак;
Тежак, Словинац, Стармали; Хришћански весник; Школски лист; Фрушка Гора
и Отаџбина; а од страних новина: Pesther Journ; Deutsche Zeitung; Illustrierte
Zeitung; Pesther Lloyd; Le Danube i Presse (Десанка Стаматовић, Читалишта у
Србији у ХIХ веку (Београд: НБС, 1984), 206).

година

наслова
периодике

часописа

новина

1920.

13

12

1

1921.

21

20

1

1922.

25

24

1

1923.

36

34

2

1924.

38

37

1

1925.

36

34

2

1926.

34

32

2

1927.

26

24

2

Табела 2.
Подаци о заступљености наслова периодике
у Читаон
 ици (1920-1927)

наслова
периодике

часописа

новина

1928.

40

25

15

1929.

57

26

31

1930.

72

42

30

1931.

70

40

30

1932.

75

42

33

1933.

85

41

44

1934.

72

34

38

1935.

108

52

56

1936.

120

63

57

1937.

138

68

70

1938.

113

63

50

1939.

140

79

61

1940.

137

85

52

1941.

134

82

52

1942.

13

8

5

1943.

16

8

8

Табела 3.
Подаци о заступљености наслова периодике
у Шабачкој народној књижници и читаоници
(1928-1943)

12

Годишњи извештаји Управе о раду Шабачке народне књижнице и читао
нице од 1929-1931, 1931-1940. године.

13

14
Претплаћене новине: Velhagen & Klasings Monatshefte; Ilustrovana Rossia; Le
ipziger Illustrierte Zeitung; Illustration; Kopriva; Ljubljanski Zvon; Misao; Летопис
Матице српске; Ilustrated London News; Reclams Universum; Nova Evropa; Ilistra
cija (Lјubljana); Priroda i nauka; Svijet; Dom in Svet i Hrvatska Revija.

Српски народ, Ново време, Обнова, Шаљиво бодљика
во прасе предате су у априлу 1945. године Централ
ном комитету Комунистичке партије Србије. Нема
података да ли су те новине враћене у Библиотеку
нити да их је она потраживала.
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У 1946. години Библиотека је примала 88 нови
на и часописа. Сва јавна гласила била су инстру
мент изградње социјализма у Југославији са еле
ментима просвећивања радних људи.
Библиотека је добијала у периоду од 1946.
до 1994. године са територије бивше Југославије
1.495 периодичних публикација из Србије, 266 из
Хрватске, 86 из Босне и Херцеговине итд. Укупно
1.958 публикација, од чега 1.501 часопис и 457
новина.

бивше
југословенске
републике

периодичне
публикације

часописи

новине

1.

Србија

1.495

1.130

365

2.

Босна и
Херцеговина

86

68

18

3.

Хрватска

266

223

43

4.

Црна Гора

31

19

12

5.

Македонија

29

19

10

6.

Словенија

51

42

9

1.958

1.501

457

укупно

Табела 4.
Преглед броја наслова периодичних публикација које
је Библиотека шабачка примала у периоду
од 1946. до 1994. године

Графикон 1.
Приказ заступљености наслова периодике (1920-1945)

Графикон 3.
Приказ заступљености наслова период
 ике (1971-1994)

Графикон 2.
Приказ заступљености наслова периодике (1946-1970)

Од 1970. до 1978. године приоритет у набав
ци дат је периодичним публикацијама у односу на
књижни фонд. Библиотека је набављала све зна
чајније књижевне и научне часописе који су изла
зили у Југославији, а од страних часописа најброј
нији су руски, француски и енглески.

Број наслова домаћих часописа и новина у Би
блиотеци шабачкој кретао се од 13 до 347. Број за
ступљених часописа и новина био је неуједначен.
Највећи број наслова домаћих часописа и новина
у Библиотеци шабачкој кретао се од 302 до 347 (од
1972. до 1976), док су наслови периодике од 206
до 289 заступљени у годинама (од 1950. до 1953;
од 1966. до 1971; од 1976. до 1977), од 103 до 187
заступљени су у периодима (од 1935. до 1941; од
1947. до 1949; од 1954. до 1965; од 1978. до 1987;
од 1989. до 1990) , и од 13 до 96 наслова засту
пљено је у годинама (од 1922. до 1934; од 1942. до
1946; од 1991. до 2012).
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година

наслова
приодике

часописа

новина

година

наслова
приодике

часописа

новина

1944.

26

10

16

1985.

106

42

64

1945.

50

16

34

1986.

108

45

63

1946.

88

39

49

1987.

103

41

62

1947.

127

72

55

1988.

97

38

59

1948.

187

117

70

1989.

143

90

53

1949.

149

79

70

1990.

125

76

49

1950.

208

146

62

1991.

85

52

33

1951.

276

195

81

1992.

96

54

42

1952.

222

148

74

1993.

91

53

38

1953.

221

150

71

1994.

83

51

32

1954.

138

97

41

1955.

140

107

33

1956.

133

109

24

1957.

150

128

22

1958.

162

138

24

1959.

156

135

21

1960.

165

140

25

1961.

161

140

21

1962.

161

136

25

1963.

168

143

25

1964.

184

159

25

1965.

183

158

25

1966.

206

182

24

1967.

225

197

28

1968.

249

220

29

1969.

228

200

28

1970.

235

177

58

1971.

278

197

81

1972.

313

222

91

1973.

347

216

131

1974.

330

194

136

1975.

302

195

107

1976.

289

194

95

1977.

279

183

96

1978.

159

65

94

1979.

133

49

84

1980.

134

49

85

1981.

131

52

79

1982.

124

50

74

1983.

121

50

71

1984.

112

50

62

Табела 5.
Подаци о заступљености наслова периодике у
Народној библиотеци „Жика Поповић“ (1944-1994)

На основу стручног увида у услове смештаја
и обраде фонда у Библиотеци шабачкој којег је
2001. године извршила Народна библиотека Ср
бије, закључено је следеће: „Библиотека шабач
ка чуваће у свом фонду као трајно добро следеће
дневне и недељне новине: Политику, НИН, Поли
тикин забавник као и све шабачке новине. Оста
ле новине које Библиотека набавља чуваће се до
једног месеца изузев Борбе или недељника који ће
се чувати два или три месеца, а стручни поступак
према ранијим годиштима биће у складу са зах
тевима надзора стручњака Народне библиотеке
Србије.“15

Закључак
Библиотека шабачка, као један од носилаца
културног идентитета града, потребе великог бро
ја корисника задовољава између осталог и богатим
фондом периодике. Прибавља их путем набавке,
поклона и размене. Ретроспективној набавци по
клања се посебна пажња. Од оснивања прве читао
нице, потом и библиотеке, улажу се велики напори
да се фонд обогати периодиком општенаучног ка
рактера и најзначајнијим насловима из појединих
научних области. Чување, преношење и увећавање
обима људског знања и умећа један је од примар
них задатака Библиотеке шабачке.
Записник Народне библиотеке Србије о увиду у услове смештаја и обраде
фонда периодике Шабачке библиотеке од 2. октобра 2001. године.

15
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Захваљујући разноврсности наслова часописа и
новина које поседује Библиотека, број корисника
овог фонда рапидно се повећавао из године у го
дину. Илуструјмо то следећим подацима: у 1964.
години у читаоници Библиотеке коришћено је око
16.615 периодичних публикација (15.928 новина
и 687 часописа), у 1965. коришћено је око 17.250
периодичних публикација (16.231новина и 1.019
часописа), а након 23 године (1989) издато је
35.268 периодичних публикација (33.613 новина
и 1.655 часописа).16 Корисници фонда периоди
ке различите су образовне, социјалне и старосне
структуре. Ту су научни радници, магистри, публи
цисти, професори, студенти, књижевници, уметни
ци, средњошколци и др.
Периодика Библиотеке шабачке многима је би
ла научна база за израду докторских, магистарских,
16

Годишњи извештаји Библиотеке шабачке.

дипломских и стручних радова, монографија, библи
ографија (персоналних, завичајних и специјалних),
реферата, семинарских и матурских радова.
Услед неадекватног смештаја већи део овог
фонда није доступан корисницима од 1997. до
данас, иако је пресељен у просторије Библиотеке
2007. године. Ревизија часописа и новина завр
шена је крајем 2011. Део најновијег фонда који
је смештен по азбучном реду наслова у поткровљу
Библиотеке од 2000. доступан је читаоцима. Нови
не и часописи се искључиво користе у читаоница
ма Библиотеке.
Фонд периодике обогаћен је и насловима старе
и ретке завичајне и стручне библиотекарске пери
одике. Збирка старе шабачке периодике (Шабач
ки гласник, Витез, Либерал, Радикал, Босна, Поцерје,
Подрински весник, Шабачке новости, Подрински од
јек, Косово) дигитализована је и доступна у елек
тронској форми.
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Periodicals in the Library of Šabac
Summary
The paper gives a brief historical overview of the acquisition policy of periodicals in the Library of Šabac during the last
decades. Its intention is to point out the problems related to the procurement, processing, placement, use, recording and
cataloging of magazines and newspapers, with the emphasis on the customer service. According to the number and variety
of periodicals the Library of Šabac ranks first among libraries in central Serbia. Its procurement policy when it comes to
periodicals has various forms. In its fund, it possesses about 307.284 volumes, as follows: 64.573 volumes of magazines and
242.711 volumes of newspapers. Foreign magazines count 169 titles, 788 volumes and 5.892 issues (151 titles with 5.050
issues in Russian; 14 titles with 401 issues in French; 2 titles with 427 issues in German; 2 titles with 14 issues in Czech). The
magazines and newspapers published during the period from 1847 to 1941, that were received by the Social Library of Šabac,
and later the Public Library and Reading Room of Šabac, followed the orientation of political parties, with obvious oppositional
overtones. During its lifetime (1928-1941) the Public Library and Reading Room of Šabac was receiving all the Serbian and the
most important foreign magazines and journals. The number of titles of newspapers and magazines purchased by subscription,
exchange, legal deposit copy and gifts in the postwar period, has been established on the basis of the control cards and the
card catalogue of periodical publications. The priority in the procurement of periodicals is given to scientific and professional
journals, in relation to daily and weekly newspapers. The most numerous are the magazines in literature, law, history and
social sciences, and then, in natural and applied sciences. This is due to the fact that the library is place for all categories of
users whose educational, social and age structure differs significantly. The aim of the library is to preserve the rich collection
of periodicals, that will be the basis for fundamental cultural and scientific-research studies, for the history and for the
present and future generations.
Keywords:
periodicals, acquisitions policy, financing, cultural identity, knowledge, databases, information, users, scientific work, Library
of Šabac
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