
БИБЛИОТЕКА Читалиште 21 (новембар 2012) 65
 
 УДК  027.52(497.11 Шабац)  
             025.173:027.52(497.11 Шабац) 
             025.2:025.173]:027.52(497.11 Шабац)
 Стручни рад

Периодика у Библиотеци шабачкој

Драгомир Лончар
Библиотека шабачка, Шабац
loncar04@yahoo.com

Сажетак
У раду је дат кратак историјски преглед набавне политике периодичних публикација у вишедеценијском трајању 
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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, 
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Увод

На ме ра овог тек ста је да ука же на бит не про-
бле ме ве за не за на бав ку, об ра ду, сме штај, ко ри-
шће ње, еви ден ци ју и ка та ло шку об ра ду ча со пи са 
и но ви на у Би бли о те ци ша бач кој. 

Пе ри о дич не пу бли ка ци је, без об зи ра да ли су 
оп ште, на уч не, на уч но-по пу лар не, оп ште о бра зов-
не, при вред не, илу стро ва не или за бав не, има ју 
уло гу све до ка у исто риј ском хо ду јед ног на ро да. 
Пред ста вља ју из вор ин фор ма ци ја о ак ту ел ним 
зби ва њи ма и до стиг ну ћи ма у на у ци, кул ту ри, по ли-
ти ци и дру штву. Не раз двој но су по ве за не са исто-
ри јом сва ког на ро да. 1 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је пе ри о ди ка огле-
да ло све у куп ног умет нич ког, на уч ног, обра зов ног 
и дру штве ног жи во та, Би бли о те ка ша бач ка по ку-
ша ва да про на ђе нај бо љи на чин да се фонд пе-
ри о ди ке за шти ти од да љег про па да ња и омо гу ћи 
ње го во не сме та но ко ри шће ње. Уко ри че на су ста ра 
го ди шта ча со пи са и но ви на, a но ва се по ве зу ју у 
за ви сно сти од рит ма њи хо вог из ла же ња.

Не до ста так про сто ра и не стан дард ни усло ви 
сме шта ја Би бли о те ци пред ста вља ју ве ли ки про-
блем ка да је у пи та њу фонд пе ри о ди ке. Ње го ва 

1  Де сан ка Ста ма то вић, „Би бли о те кар ска пе ри о ди ка – трај ни из вор ак ту ел-
них ин фор ма ци ја“, Пан че вач ко чи та ли ште год VI, бр. 10 (2007): 39.

че ста по ме ра ња и пре се ље ња до во ди ла су до оште-
ће ња, а по не кад и гу бље ња чи та вих то мо ва. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да слич не про бле ме има ју и 
дру ге би бли о те ке, а од 59 на род них би бли о те ка у 
на шој зе мљи ко је су у оба ве зи да има ју оде ље ње 
пе ри о ди ке, њих 12 не ма из дво је но оде ље ње. 2

Би бли о те ка ша бач ка по се ду је нај ве ћи број пе ри-
о дич них пу бли ка ци ја у од но су на дру ге би бли о те ке 
у Ср би ји; ско ро хи ља ду пу бли ка ци ја ви ше од кра гу-
је вач ке би бли о те ке и ду пло ви ше не го Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да. По се ду је чак 169 на сло ва стра них 
ча со пи са и 5.892 све ске (на ру ском 151 на слов – 
5.050 све за ка, на фран цу ском – 14 на сло ва са 401 
све ском, на не мач ком – 2 на сло ва са 427 све за ка и 
че шком – 2 на сло ва са 14 све за ка). По ре ђе ња ра ди, 
пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же мо, На род на би-
бли о те ка Сме де ре во има ла је укуп но 249 се риј ских 
пу бли ка ци ја, од че га са мо пет стра них. 3 

Иако је би ла у оба ве зи да из два ја до тра ја ле, 
за ста ре ле и ма ње ак ту ел не и зна чај не на сло ве из 
фон да пе ри о ди ке, Би бли о те ка то ни је чи ни ла све 
до 2001. го ди не. На кон струч ног над зо ра На род не 
би бли о те ке Ср би је (2001), Би бли о те ка се опре де-
љу је за но ви не ко је се нај ви ше чи та ју и ча со пи се 
ко ји су во де ћи у од ре ђе ној обла сти.

2  Бо ја на Ву ко тић, „Пе ри о ди ка у мре жи јав них би бли о те ка Ре пу бли ке Ср би-
је“, http://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=1898 (пре у зе то 16. 8. 2012).
3  Исто.
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Струч на еви ден ци ја, ка та ло шка об ра да и фор-
ми ра ње елек трон ског ка та ло га би ће при о ри те-
тан за да так у на ред ном пе ри о ду. У овом тре нут ку, 
основ ни ин фор ма ци о ни ин стру менти у Би бли о-
те ци су ли сни ка та лог и кон трол на кар то те ка на 
осно ву ко јих је и са чи њен овај текст.4

Основ не ка рак те ри сти ке са вре ме ног фон да 
пе ри о ди ке у Би бли о те ци ша бач кој

Ра зно род ност пе ри о дич них пу бли ка ци ја чи ни 
Би бли о те ку ша бач ку осо бе ном у мре жи срп ских би-
бли о те ка. Од по чет ка ра да, пре по зна ла је уло гу и 
функ ци ју ча со пи са и но ви на, при ба вља ла их пу тем 
на бав ке, по кло на и раз ме не, вр ши ла се лек ци ју и да-
ва ла их на ко ри шће ње. На по ри да се Би бли о те ка 
обо га ти пе ри о ди ком оп ште на уч ног ка рак те ра на ста-
вље ни су све до да на шњих да на, а све у ци љу за до во-
ља ва ња по тре ба и зах те ва ко ри сни ка. „Ча со пис ће, 
као глав ни но си лац на уч них ин фор ма ци ја и ка та ли-
за тор на уч ног ди ја ло га, и да ље до ми ни ра ти у свим 
об ли ци ма на уч но и стра жи вач ког и струч ног ра да.“5

Циљ Би бли о те ке је да са чу ва за исто ри ју, за са-
да шња и бу ду ћа по ко ле ња, бо га ту збир ку пе ри о-
ди ке ко ја ће би ти осно ва за фун да мен тал на кул-
ту ро ло шка и на уч но-ис тра жи вач ка про у ча ва ња. 
То је ујед но и по ка за тељ од но са Би бли о те ке пре ма 
ин те лек ту ал ној ба шти ни и вла сти том исто риј ском 
и кул тур ном раз во ју.

Ча со пи си ко је чу ва раз ли ку ју се по ка рак те-
ру, са др жа ју и ди на ми ци из ла же ња, као и по стиг-
ну тим ре зул та ти ма у ра зним на уч ним обла сти ма. 

4   Исто.
5  Жељ ко Вуч ко вић, „Функ ци је ча со пи са у раз во ју на уч не ко му ни ка ци је“, 
Пан че вач ко чи та ли ште 15 (2009): 3.

Раз ли чи тог су про фи ла: од ча со пи са за де цу, пре ко 
ал ма на ха, го ди шња ка, до ча со пи са и збор ни ка ко-
ји за до во ља ва ју зах те ве те о ри је и прак се по је ди-
них обла сти зна ња.

Ана ли зи ра ју ћи их по струч ним обла сти ма, мо-
же мо да за па зи мо сле де ће: из Оп ште гру пе за сту-
пље не су 263 пе ри о дич не пу бли ка ци је (202 ча со-
пи са и 61 но ви на); из обла сти Дру штве них на у ка 
524 пе ри о дич не пу бли ка ци је; из Фи ло зо фи је 21 ча-
со пис; из Ре ли ги је – 13; из обла сти Ма те ма ти ке и 
при род них на у ка за сту пље но је 15; из обла сти При-
ме ње не на у ке, ме ди ци не и тех ни ке 234 пе ри о дич-
не пу бли ка ци је; из обла сти Умет но сти, ар хи тек ту ре, 
фо то гра фи је, му зи ке, ра зо но де и спор та 150 пе ри-
о дич них пу бли ка ци ја (90 ча со пи са и 51 но ви на); из 
обла сти Је зи ка, на у ке о је зи ку, књи жев но сти, на у ке 
о књи жев но сти 150 пе ри о дич них пу бли ка ци ја – 135 
ча со пи са, 15 но ви на; из обла сти Ге о гра фи је, би о ло-
ги је и исто ри је за сту пље но је 59 но ви на. 

Нај број ни ји су ча со пи си из обла сти дру штве них 
на у ка (524), за тим из обла сти оп ште гру пе (263) 
и при ме ње них на у ка (234), из јед на чен је број из 
обла сти Је зи ка, умет но сти и књи жев но сти (150), а 
нај ма ње  их је из обла сти Ге о гра фи је, би о ло ги је и 
исто ри је (59). Кад су у пи та њу но ви не, си ту а ци ја 
је сле де ћа: нај ве ћи број је из обла сти Дру штве них 
на у ка – 167, за тим из Оп ште гру пе – 61, При ме ње-
них на у ка и Ге о гра фи је, би о ло ги је и исто ри је – 59, 
из Умет но сти, ар хи тек ту ре, фо то гра фи је, му зи ке, 
ра зо но де и спор та – 51, а нај ма ње из обла сти при-
род них на у ка – 1 но ви на. 

Го ди на ма су го ми ла ни на сло ви но ви на и ча со пи-
са без ика кве се лек ци је, што је не по треб но оп те ре-
ћи ва ло фонд. На кон спро ве де не ре ви зи је пе ри о ди ке 
(2011) за др жа ни су на сло ви ко ји чи не склад ну це ли-
ну. Одстра ње на су сва до тра ја ла, оште ће на го ди шта, 

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

Та бе ла 1. 
Би бли о те ке у Ср би ји са нај ве ћим бро јем на сло ва пе ри о дич них пу бли ка ци ја у 2005. го ди ни
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ду пли ка ти и рет ко ко ри шће на гра ђа. Ова ко сре ђен 
ма те ри јал и да ље је не до сту пан ко ри сни ци ма, све 
док се не за вр ши из град ња Анек са Би бли о те ке и та-
мо про на ђе сво је ме сто. Ство ре ни су усло ви да се 
овај фонд, ко нач но де фи ни сан и пре чи шћен, ин вен-
та ри ше и об ра ди по ва же ћим стан дар ди ма.

У ин те ре су Би бли о те ке је да се ко нач но утвр ди 
пра во ста ње пе ри о ди ке, јер до са да шња еви ден ци-
ја то ни је омо гу ћа ва ла. Оту да се по ја вљу ју раз ли-
чи ти ну ме рич ки по ка за те љи о на сло ви ма но ви на и 
ча со пи са. Еви ден ци ји ове гра ђе по све ћу је се по-
себ на па жња од 2001. го ди не. 

На бав на по ли ти ка у исто риј ској пер спек ти ви

Ори јен та ци ја Би бли о те ке ша бач ке у на бав ној 
по ли ти ци пе ри о дич них пу бли ка ци ја иде ка на уч-
но-струч ном са др жа ју ча со пи са у од но су на днев-
не и не дељ не но ви не. Стал на на бав ка но ви на и 
ча со пи са за фонд пе ри о ди ке ни је се мо гла обез-
бе ди ти ни у го ди на ма тран сфор ма ци је кул тур них 
уста но ва, ка да се ула га ло мно го тру да у про на ла-
же ње раз ли чи тих пу те ва и на чи на да се афир ми ше 
би бли о теч ка де лат ност. Че сто је ре ду ко ва на због 
не до стат ка сред ста ва. Иако је осни вач ду жан да 
обез бе ди но вац за ове на ме не, та сред ства су че-
сто не до вољ на. Би бли о те ка ша бач ка за ку по ви ну и 
прет пла ту на ча со пи се и но ви не ко ри сти и соп стве-
на сред ства ко ја оства ру је од чла на ри не, про да је 
соп стве них из да ња, од спон зо ра и до на то ра. Је дан 
број на сло ва до би ја се по кло ни ма ко ји у Би бли о-
те ку сти жу не ре дов но, па је ова кав на чин на бав ке 
при лич но не по у здан.

На бав ну по ли ти ку пе ри о ди ке у Би бли о те ци 
ша бач кој у нај ве ћој ме ри од ре ђу ју по ну да из да-
ва ча и ин те ре со ва ња чи та ла ца. Сто га се на бав ка 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја мо же по сма тра ти са 
два аспек та: на бав ке са вре ме не те ку ће пе ри о-
ди ке ко ја је план ска и си сте мат ска (оства ри ва на 
прет пла том, оба ве зним при мер ком, по кло ном и 
раз ме ном), и ре тро спек тив не на бав ке ста ри јих пу-
бли ка ци ја. Њих че сто на ла зи мо у ан ти квар ни ца ма, 
и ве о ма су нам ва жне јер, осим што има ју му зеј-
ску вред ност, оне пред ста вља ју зна чај не из во ре за 
про у ча ва ње раз во ја јед ног гра да или кра ја.

На бав ку пе ри о дич них пу бли ка ци ја у пе ри о-
ду тра ја ња Чи та ли шта ша бач ког, од но сно Ша-
бач ке на род не књи жни це и чи та о ни це (од 1847. 
до 1914) мо же мо пра ти ти са мо на осно ву на пи-
са у Но ви на ма Бе о град ског Чи та ли шта, Срп ским 

но ви на ма и Ви дов да ну и у из ве шта ји ма На чел ства 
окру га Ша бач ког. У 1847. и 1849. го ди ни но ви не 
и ча со пи си су при сти за ли ис кљу чи во пу тем по кло-
на у Чи та ли ште ша бач ко. „На бав ка но ви на би ла 
је јед на од ре дов них ак тив но сти Чи та ли шта. То је 
би ла је ди на став ка ко ју су и управ ни од бор и глав-
не скуп шти не увек одо бра ва ли,“6 ка же проф. др 
Де сан ка Ста ма то вић.

Ча со пи си и но ви не ко ји су из ла зи ли у пе ри о-
ду од 1847. до 1941, а ко је је при ма ло Чи та ли ште 
ша бач ко, од но сно Ша бач ка на род на књи жни ца и 
чи та о ни ца, сле ди ли су стра нач ку ори јен та ци ју, са 
уоч љи вим опо зи ци о ним при зву ком.

Ка ко су ре зул та ти ра да Чи та ли шта би ли ис под 
оче ки ва ња у 1860. го ди ни – на кон ше сто ме сеч ног 
ра да по осни ва њу – та да шњи окру жни на чел ник 
Ми лен ко Те о до си је вић на ре ђу је „да се за Чи та-
ли ште на ба ве сви Срп ски ли сто ви и ча со пи си. За 
стра не но ви не на ре ђе но је да се узму, оне, за ко је 
се ве ћи на чла но ва из ја сни.“7

По се тив ши Ша бац, Фе ликс Ка ниц, не мач ки пу-
то пи сац и ге о граф, на пи сао је сле де ће: „Чи та ли-
ште је је дан од нај при јат ни јих ку та ка у гра ду. Ту 
се мо гу на ћи не са мо мно го број ни сло вен ски већ и 
не мач ки ли сто ви ме ђу ко јим Aug sbur ger, All ge me-
i ne, Le ip zi ger Ilu stri er te Ze i tung.“8

Ше зде се тих го ди на XIX ве ка из ла зи ле су и ху мо-
ри стич ке но ви не (Ко ма рац, Змај, Зо ља) ко је се ве-
зу ју у пр вом ре ду за име Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, 
ко је су до сет ка ма, иро ни јом, под сме хом, ша лом и 
дру гим сред стви ма, во ди ле бор бу са кле ри ка ли ма 
оку пље ним око на зад них но ви на На прет ка, Ср бо-
бра на и дру гим не про гре сив ним кру го ви ма. Ове 
но ви не би ле су зна ча јан део пе ри о дич ног фон да 
Чи та ли шта ша бач ког.

У 1862. го ди ни Чи та ли ште ша бач ко прет пла ти-
ло се на сле де ће но ви не: Ви дов дан у три при мер ка, 
Тр го вач ке но ви не и Све то вид у два при мер ка, Ср бо-
бран, Да ни цу, Ко ма рац, Школ ски лист, Се љак, Ost 
und West, All ge me i ne Ze i ung и Il lu stri er te Ze i tung у јед-
ном при мер ку.9

У свом про гла су од 3. фе бру а ра 1868, Ди ми три-
је Гла ви нић, пред сед ник оп штин ског су да у Шап-
цу, ка зу је сле де ће: „По ред сви ју у срп ском све ту 

6  Де сан ка Ста ма то вић, Чи та ли шта у Ср би ји у XIX ве ку (Пан че во: Град ска би-
бли о те ка, 2011).
7  Да ни ца Ми лић и др., Ша бац у про шло сти, књ. 3 (Ша бац: Глас Под ри ња, 
1980), 433.
8  Исто.
9  „У Шап цу 20. ма ја“, Ви дов дан, 24. мај 1862.
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из да ва них но ви на и по вре ме них ча со пи са има за 
чи та ње сло ве нач ких и хр ват ских но ви на, при том, 
че ти ри не мач ке, два по ли тич ка, је дан тр го вач ки, 
је дан илу стро ва ни, је дан ру ски, је дан фран цу ски и 
не што би бли о те ке.“10

На гли дру штве ни раз вој у ше стој и сед мој де це-
ни ји де вет на е стог ве ка до вео је до по ја ве по ли тич-
ких стра на ка, ко је пре ко сво јих но ви на из но се зах-
те ве, по гле де, ста во ве и сл. По ја вљу ју се по ли тич ке 
но ви не: На род (1869), Срп ски на род (1869), За ста ва 
(1869), и књи жев ни ча со пис Да ни ца. Сва ова гла-
си ла на шла су сво је ме сто у Би бли о те ци ша бач кој.

На осно ву из ве шта ја На чел ни штва Окру га ша-
бач ког од 9. ја ну а ра 1875. го ди не про сле ђе ног 
Ми ни стар ству про све те, Чи та о ни ца у Шап цу је 
при ма ла 17 срп ских но ви на и 3 но ви не на не мач-
ком је зи ку (1874).11 Чи та о ни ца у Шап цу рас по-
ла же у 1880. го ди ни са 17 до ма ћих и 6 стра них 
но ви на.12

Ша бач ка на род на књи жни ца и чи та о ни ца у пе-
ри о ду сво га тра ја ња (1928-1941) при ма ла је све 
срп ске и нај ва жни је стра не ре ви је и ча со пи се. 13 
Од лу ке о на бав ци ча со пи са и но ви на Ша бач ке на-
род не књи жни це и чи та о ни це до но си ле су се на 
Го ди шњим скуп шти на ма „ви ше ством гла со ва.“ Ка-
да су у пи та њу но ви не и ча со пи си, Ша бач ку на род-
ну књи жни цу и чи та о ни цу су по ма га ли мно ги по је-
дин ци и уста но ве пу тем по кло на или прет пла том, 
као што је у 1930. го ди ни књи жа ра М. Пре сти ни из 
За гре ба прет пла ти ла Књи жни цу и чи та о ни цу на 16 
ли сто ва.14

То ком оку па ци о ног пе ри о да (1941-1944) до ла-
зи до уки да ња и пре стан ка из ла же ња мно гих но ви-
на и ча со пи са и по ја ве иле гал них. Све но ви не ко је 
су се на ла зи ле у Би бли о те ци ша бач кој као што су 

10  Драг. Ј. Јо ви чић, „Жи вот Шап ца у пи сми ма у до ба кне за Ми ха и ла“, По ли-
ти ка, Кул ту ра, 18. јул 1938.
11  На сло ви но ви на: Бу дућ ност; Ви дов дан; Вре ме; Глас јав но сти; Глас На ро да; 
Гра ни чар; Да на шњи ца; За ста ва; Ис ток; Ја вор; На род не но ви не; Но ви не срп ске; 
Но во до ба; Рад; Си он; Те жак; Шко ла и три стра на: Le ip zi ger Il lu stri er te Ze i tung; 
Lo li ku Praz sku и Pest her Lloyd (Га ври ло Ко ви ја нић, Тра гом чи та ли шта у Ср би ји 
(Бе о град: На род на књи га, 1986), 286).
12  На сло ви при ма них но ви на у 1880. го ди ни: Срб ске но ви не; Ис ток; Ви де ло; 
За ста ва; Срп ски лист; Срп ска зо ра; Ја вор; Ро до љуб; Глас Цр но го ра ца; Се љак; 
Те жак, Сло ви нац, Стар ма ли; Хри шћан ски ве сник; Школ ски лист; Фру шка Го ра 
и Отаџ би на; а од стра них но ви на: Pest her Jo urn; De utsche Ze i tung; Il lu stri er te 
Ze i tung; Pest her Lloyd; Le Da nu be i Pres se (Де сан ка Ста ма то вић, Чи та ли шта у 
Ср би ји у ХIХ ве ку (Бе о град: НБС, 1984), 206). 
13  Го ди шњи из ве шта ји Упра ве о ра ду Ша бач ке на род не књи жни це и чи та о-
ни це од 1929-1931, 1931-1940. го ди не.
14  Прет пла ће не но ви не: Vel ha gen & Kla sings Mo nats hef te; Ilu stro va na Ros sia; Le-
ip zi ger Il lu stri er te Ze i tung; Il lu stra tion; Ko pri va; Lju bljan ski Zvon; Mi sao; Ле то пис 
Ма ти це срп ске; Ilu stra ted Lon don News; Rec lams Uni ver sum; No va Evro pa; Ili stra-
ci ja (Lјubljana); Pri ro da i na u ka; Svi jet; Dom in Svet i Hr vat ska Re vi ja.

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

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

Срп ски на род, Но во вре ме, Об но ва, Ша љи во бо дљи ка-
во пра се пре да те су у апри лу 1945. го ди не Цен трал-
ном ко ми те ту Ко му ни стич ке пар ти је Ср би је. Не ма 
по да та ка да ли су те но ви не вра ће не у Би бли о те ку 
ни ти да их је она по тра жи ва ла.

Та бе ла 2. 
По да ци о за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке  

у Чи та о ни ци (1920-1927)

Та бе ла 3. 
По да ци о за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке 

 у Ша бач кој на род ној књи жни ци и чи та о ни ци  
(1928-1943)
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У 1946. го ди ни Би бли о те ка је при ма ла 88 но ви-
на и ча со пи са. Сва јав на гла си ла би ла су ин стру-
мент из град ње со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји са еле-
мен ти ма про све ћи ва ња рад них љу ди.

Би бли о те ка је до би ја ла у пе ри о ду од 1946. 
до 1994. го ди не са те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је 
1.495 пе ри о дич них пу бли ка ци ја из Ср би је, 266 из 
Хр ват ске, 86 из Бо сне и Хер це го ви не итд. Укуп но 
1.958 пу бли ка ци ја, од че га 1.501 ча со пис и 457 
но ви на. 

Гра фи кон 1. 
При каз за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке (1920-1945)

Гра фи кон 2. 
При каз за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке (1946-1970)

Од 1970. до 1978. го ди не при о ри тет у на бав-
ци дат је пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма у од но су на 
књи жни фонд. Би бли о те ка је на ба вља ла све зна-
чај ни је књи жев не и на уч не ча со пи се ко ји су из ла-
зи ли у Ју го сла ви ји, а од стра них ча со пи са нај број-
ни ји су ру ски, фран цу ски и ен гле ски.

Та бе ла 4. 
Пре глед бро ја на сло ва пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је 

је Би бли о те ка ша бач ка при ма ла у пе ри о ду  
од 1946. до 1994. го ди не 

Гра фи кон 3. 
При каз за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке (1971-1994) 

Број на сло ва до ма ћих ча со пи са и но ви на у Би-
бли о те ци ша бач кој кре тао се од 13 до 347. Број за-
сту пље них ча со пи са и но ви на био је не у јед на чен. 
Нај ве ћи број на сло ва до ма ћих ча со пи са и но ви на 
у Би бли о те ци ша бач кој кре тао се од 302 до 347 (од 
1972. до 1976), док су на сло ви пе ри о ди ке од 206 
до 289 за сту пље ни у го ди на ма (од 1950. до 1953; 
од 1966. до 1971; од 1976. до 1977), од 103 до 187 
за сту пље ни су у пе ри о ди ма (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 на сло ва за сту-
пље но је у го дин ама (од 1922. до 1934; од 1942. до 
1946; од 1991. до 2012).

бивше  
југосло- 
венске 
републике

перио- 
дичне 
публи- 
кације

часо- 
писи

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

укупно 1.958 1.501 457
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Та бе ла 5.
По да ци о за сту пље но сти на сло ва пе ри о ди ке у  

На род ној би бли о те ци „Жи ка По по вић“ (1944-1994)

На осно ву струч ног уви да у усло ве сме шта ја 
и об ра де фон да у Би бли о те ци ша бач кој ко јег је 
2001. го ди не из вр ши ла На род на би бли о те ка Ср-
би је, за кљу че но је сле де ће: „Би бли о те ка ша бач-
ка чу ва ће у свом фон ду као трај но до бро сле де ће 
днев не и не дељ не но ви не: По ли ти ку, НИН, По ли-
ти кин за бав ник као и све ша бач ке но ви не. Оста-
ле но ви не ко је Би бли о те ка на ба вља чу ва ће се до 
јед ног ме се ца из у зев Бор бе или не дељ ни ка ко ји ће 
се чу ва ти два или три ме се ца, а струч ни по сту пак 
пре ма ра ни јим го ди шти ма би ће у скла ду са зах-
те ви ма над зо ра струч ња ка На род не би бли о те ке 
Ср би је.“15

За кљу чак

Би бли о те ка ша бач ка, као је дан од но си ла ца 
кул тур ног иден ти те та гра да, по тре бе ве ли ког бро-
ја ко ри сни ка за до во ља ва из ме ђу оста лог и бо га тим 
фон дом пе ри о ди ке. При ба вља их пу тем на бав ке, 
по кло на и раз ме не. Ре тро спек тив ној на бав ци по-
кла ња се по себ на па жња. Од осни ва ња пр ве чи та о-
ни це, по том и би бли о те ке, ула жу се ве ли ки на по ри 
да се фонд обо га ти пе ри о ди ком оп ште на уч ног ка-
рак те ра и нај зна чај ни јим на сло ви ма из по је ди них 
на уч них обла сти. Чу ва ње, пре но ше ње и уве ћа ва ње 
оби ма људ ског зна ња и уме ћа је дан је од при мар-
них за да та ка Би бли о те ке ша бач ке.

15  За пи сник На род не би бли о те ке Ср би је о уви ду у усло ве сме шта ја и об ра де 
фон да пе ри о ди ке Ша бач ке би бли о те ке од 2. ок то бра 2001. го ди не.

година
наслова 
приодике

часописа новина

1944. 26 10 16

1945. 50 16 34

1946. 88 39 49

1947. 127 72 55

1948. 187 117 70

1949. 149 79 70

1950. 208 146 62

1951. 276 195 81

1952. 222 148 74

1953. 221 150 71

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

година
наслова 
приодике

часописа новина

1985. 106 42 64

1986. 108 45 63

1987. 103 41 62

1988. 97 38 59

1989. 143 90 53

1990. 125 76 49

1991. 85 52 33

1992. 96 54 42

1993. 91 53 38

1994. 83 51 32
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За хва љу ју ћи ра зно вр сно сти на сло ва ча со пи са и 
но ви на ко је по се ду је Би бли о те ка, број ко ри сни ка 
овог фон да ра пид но се по ве ћа вао из го ди не у го-
ди ну. Илу струј мо то сле де ћим по да ци ма: у 1964. 
го ди ни у чи та о ни ци Би бли о те ке ко ри шће но је око 
16.615 пе ри о дич них пу бли ка ци ја (15.928 но ви на 
и 687 ча со пи са), у 1965. ко ри шће но је око 17.250 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја (16.231но ви на и 1.019 
ча со пи са), а на кон 23 го ди не (1989) из да то је 
35.268 пе ри о дич них пу бли ка ци ја (33.613 но ви на 
и 1.655 ча со пи са).16 Ко ри сни ци фон да пе ри о ди-
ке раз ли чи те су обра зов не, со ци јал не и ста ро сне 
струк ту ре. Ту су на уч ни рад ни ци, ма ги стри, пу бли-
ци сти, про фе со ри, сту ден ти, књи жев ни ци, умет ни-
ци, сред њо школ ци и др.

Пе ри о ди ка Би бли о те ке ша бач ке мно ги ма је би-
ла на уч на ба за за из ра ду док тор ских, ма ги стар ских, 

16  Го ди шњи из ве шта ји Би бли о те ке ша бач ке.

ди плом ских и струч них ра до ва, мо но гра фи ја, би бли-
о гра фи ја (пер со нал них, за ви чај них и спе ци јал них), 
ре фе ра та, се ми нар ских и ма тур ских ра до ва.

Услед не а де кват ног сме шта ја ве ћи део овог 
фон да ни је до сту пан ко ри сни ци ма од 1997. до 
да нас, иако је пре се љен у про сто ри је Би бли о те ке 
2007. го ди не. Ре ви зи ја ча со пи са и но ви на за вр-
ше на је кра јем 2011. Део нај но ви јег фон да ко ји 
је сме штен по азбуч ном ре ду на сло ва у пот кро вљу 
Би бли о те ке од 2000. до сту пан је чи та о ци ма. Но ви-
не и ча со пи си се ис кљу чи во ко ри сте у чи та о ни ца-
ма Би бли о те ке.

Фонд пе ри о ди ке обо га ћен је и на сло ви ма ста ре 
и рет ке за ви чај не и струч не би бли о те кар ске пе ри-
о ди ке. Збир ка ста ре ша бач ке пе ри о ди ке (Ша бач-
ки гла сник, Ви тез, Ли бе рал, Ра ди кал, Бо сна, По цер је, 
Под рин ски ве сник, Ша бач ке но во сти, Под рин ски од-
јек, Ко со во) ди ги та ли зо ва на је и до ступ на у елек-
трон ској фор ми.
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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.
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