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Збирке периодике  Народне  библиотеке Смедерево
Мирјана Раɡовановић

Драīана Лазић

Будући да указују на друштвену и културну климу одређене епохе и степен културног напретка једне 
државе, збирке периодичних публикација у библиотекама су веома драгоцене и требало би да буду предмет 
пажљивог  проучавања и анализе. Вредност и величина колекције потврђује и то, да су са одређеном пажњом, 
разлогом или наменом прикупљане у целину.

Народна библиотека Смедерево има драгоцен фонд серијских публикација. Он је као и фонд целокупне 
Библиотеке, настао пре скоро седамдесет година, спајањем приватних библиотека  значајних људи Смедерева 
и прикупљањем публикација, које су купљене, или су их поклониле неке велике институције, издавачке куће 
или појединци. Збирке серијских публикација Народне библиотеке Смедерево припадају  основном фонду 
ове установе, која је започела с радом још у 19. веку, као Читалиште – место у првом реду основано ради 
читања штампе, која је редовно набављана13.  

Настанак фонɡа ūериоɡичних ūубликација у Нароɡној библиотеци Смеɡерево

Смедеревско читалиште, прва установа културе у Смедереву, основано је 1846. године. Из Смедеревског 
читалишта настала је и  Библиотека у овом граду, која је, касније, у свом вишегодишњем трајању, мењала 
називе и локације, и повремено престајала с радом. Ипак, Библиотека је највише страдала у Другом светском 
рату. 

Петог јуна 1941. године, Смедерево је задесила разарајућа експлозија муниције у Тврђави, која 
је поред катастрофалног рушења града и огромних људских жртава, уништила и зграду,  у којој се тада 
налазила Библиотека. Писци Летоūиса Граɡске нароɡне библотеке у Смеɡереву из 1948. године, Аранђел Р. 
Стефановић и Светозар Спасојевић, забележили су да је после ове експлозије преостало само 68 ūолуочуваних 
књиīа14.  Нису забележили да ли је међу њима било периодичних публикација.

Обнови и формирању Књижнице приступило се током 1942. године, а већ следеће године она је 
отворена за рад са корисницима. Новоотворена Библиотека имала је фонд од 10.000 књига. Није познато 
13 Смедеревско читалиште је одмах по оснивању набављало 15 наслова новина. Србислав Миленковић, Смеɡеревска библиотека: 
хроника-воɡич (Смедерево: Народна библиотека, 1996), 18.
14 Исто.
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колико је у оквиру овог броја публикација било наслова периодике. За управника, који је истовремено био и 
библиотекар, постављен је Светозар Спасојевић, професор историје и земљописа.

У састав фонда Књижнице ушла је пре свих, приватна библиотека Димитрија В. Љотића, правника, 
познаваоца књиге и библиофила, која је бројала 4.800 наслова. Ова библиотека је уступљена Градској 
књижници на употребу.

Према подацима из неких архивских докумената15,  као и Летоūиса Граɡске нароɡне библиотеке у 
Смеɡереву може се закључити да су многи појединци, као и неке значајне установе помогле отварање тадашње 
Библиотеке, као и касније богаћење њеног  фонда16. 

Наравно, један део фонда Библиотека је попунила куповином, пре отварања Књижнице за кориснике, 
као и касније у току рада. Тако је Комесaријат, за време окупације откупио за 300.000 окупацијских динара, 
од ћерке Жарка M. Ђукића, свештеника из Војводине, његову приватну библиотеку. Ова библиотека садржала 
је вредне црквене и богословске књиге, лексиконе, речнике и књиге белетристике на српском, мађарском и 
немачком језику, али и врло ретку периодику17.  

Најзад, одређен број публикација конфискован је после немачке окупације, 1944. године од многих 
грађана Смедерева. Велика приватна библиотека, поред Љотићеве највећа у Смедереву, одузета је тако, тих 
послератних година, Милану Јовановићу Стоимировићу, правнику, књижевнику, преводиоцу и дипломати. 
Она је конфискована и подељена у три дела. Први део од око 6.000 публикација додат је фонду Библиотеке18. 

По жељи Милана Јовановића Стоимировића, Библиотека је двадесет и две године касније (1966), 
обогаћена још једним значајним делом фонда. Осим рукописне грађе, службених докумената, преписке и 
фотографија, он је у завештање најстаријој институцији у граду оставио и део своје личне библиотеке од око 
5.000 књига19.  Колико је у свом фонду Смедеревска библиотека тих ратних и поратних година имала, и како је 
набављала периодичне публикације, не можемо да знамо са сигурношћу. Највећи број података о набавци, броју 
и расподели фонда Библиотеке, односи се уопштено на термин књиге. Ипак, тек понеки архивски документ  
или податак у Летопису Граɡске нароɡне библиотеке у Смеɡереву из 1948. године, доноси прецизне податке.

Тако сазнајемо да је, према једном сачуваном документу из Архива Смедерева20,  свештеник Алекса 
Тодоровић 19. 09. 1942. године, за потребе Библиотеке, у својству руководилац-набављач, купио од Српске 
књижевне задруге комлете једанаест кола часописа Дело, у платненом повезу, и девет комплета часописа 
Савременик.
15 Славица Брадарић, Траīом архивских ɡокумената, Смедерево: часопис за културу, уметност, науку и друштво, бр. 13 (1996): 81-94.
16 Издавачко предузеће Јуīоисток (некадашњи Геца Кон), Срūска књижевна заɡруīа, Еūоха, Нова мисао, Срūска краљевска 
акаɡемија, Државна штампарија, само су неке у низу институција, које су помогле формирање фонда Књижнице у Смедереву.
17 Најстарије новине у Народној библиотеци Смедерево из Фонда периодичних публикација, Новине србске, које су штампане у 
Крагујевцу 1842. године, носе печат библиотеке пароха Жарка Ђукића.
18 Гордана Ранковић, Узɡарје Милану Јовановићу Стојимировићу (Смедерево: Музеј у Смедереву, 2002), 135.
19 Ранковић, Узɡарје Милану Јовановићу Стоимировићу, 135.
20 Брадарић, Траīом архивских ɡокумената,  85
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Најзад, Аранђел Стефановић, тадашњи управник и Светозар Спасојевић, претходни управник 
Библиотеке у Летоūису из 1948. године бележе први, драгоцени бројчани податак, по коме те године Граɡска 
нароɡна библиотека има 22.500 основних ɡела, без свезака, а са њима овај број се ūење на 25.000 књиīа. 
Дакле, из овога се може претпоставити да је фонд периодике, те 1948. у Смедеревској библиотеци садржао 
око 2.500 свесака.

У годинама после рата фонд периодичних публикација попуњавао се куповином, поклонима и 
разменом.

Данашње збирке ūериоɡичних ūубликација у Нароɡној библиотеци Смеɡерево

Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево је према структури  подељен на часописе, новине 
и годишњаке. Ова богата колекција серијских публикација смедеревске библиотеке броји укупно 490 наслова. 
Највише је часописа – 274 наслова, а за њима следе новине –194 и годишњаци – 22 наслова21. 

Овај фонд обухвата: збирку текуће периодике, која је смештена на Одељењима22,  збирку старе 
ūериоɡике, која обухвата период од краја 19. века до краја Другог светског рата и налази се у депозитном 
простору, збирку старе и ретке периодике и завичајну збирку периодике.

Збирка старе и ретке ūериоɡике

Најстарија периодична публикација у библиотеци је  годишњак Ружица из 1828. године, а у укупан 
број наслова и годишта ове збирке ушли су и наслови и годишта старих  и ретких часописа (Летоūис Матице 
срūске од 1828, Гласник Друштва србске словесности од 1847, и Гласник Срūскоī ученоī ɡруштва 1865. 
и 1867,  новина (Вила 1865, Даница 1863, 1867, Јавор 1862, Новине србске 1842, Сербски нароɡни лист 
1843, Школски лист 1864–1866), и годишњака (забавници: Leptir 1861, Dubrovnik 1866, и Сремски забавник; 
годишњаци: Голубица 1840. и Омлаɡинска зајеɡница 1867; магазини: Србско-ɡалматински маīазин 1856; 
календари: Беоīраɡски велики каленɡар 1853; месецослов: Зимзелен 1847).

21 Мирјана Радовановић и Драгана Илић, Фонɡ ūериоɡике у Нароɡној библиотеци Смеɡерево (Смедерево:Народна библиотека, 
2011), 39.
22 Пошто наша установа не поседује одељење периодике, а грађа се редовно набавља, обрађује, чува и даје на коришћење, онa 
је подељенa у више целина, којима располаже пет одељења, у складу са својим потребама и структуром корисника. Коришћење 
периодике, која се редовно евидентира, инвентарише и обрађује омогућено је у свим читаоницама на одељењима, а претраживање 
је могуће преко каталога наслова. Најважнији видови набавке серијских публикација у целој Библиотеци су: размена, куповина и 
поклони.  Ово је отворени и савремени моɡел раɡа, īɡе су ūростор, фонɡови, техника и раɡници, стављени ɡиректно у службу 
корисника. Бојана Вукотић,  Периодика у мрежи јавних библиотека Републике Србије, Народна библиотека Србије, 11. Доступно 
преко: http:// www.nb.rs/view-file.php? file_id=1898 (15. 07. 2010).
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Анализирајући порекло старе и ретке периодике, коју данас поседује Народна библиотека Смедерево23,  
види се да највећи број драгоцених примерака старих и ретких часописа, новина или годишњака, магазина, 
забавника и календара (17 наслова) води порекло из библиотеке пароха Жарка М. Ђукића, а затим библиотеке 
Димитрија Љотића и Милана Јовановића Стоимировића. 

Известан број наслова и годишта у збирци периодике Народне библиотеке Смедерево односе се и на 
наслове и годишта ретких часописа, новина или годишњака. Најчешће су то серијске публикације, које су 
излазиле током Првог или Другог светског рата (часописи: 17 наслова; новине: 8 наслова;  и годишњаци: 1 
наслов).

Збирка старе ūериоɡике

Овај део збирке поседује  вредне, целокупно или делимично сачуване комплете периодике, с краја 
претпрошлог века, и међуратних часописа, новина и годишњака.

У оквиру збирке серијских публикација, посебно место у фонду имају стари часоūиси, новине и 
īоɡишњаци (период од краја 19. века до краја Другог светског рата), који на посебан начин сведоче о једном 
раздобљу у историји библиотеке у Смедереву. Судећи по томе ова периодика потекла је углавном из приватних 
библиотека људи, који су оставили дубок и значајан  траг у историји града Смедерева, и у његовом културном 
и духовном напретку (В. Љотић и Д. Љотић, М. Јовановић Стоимировић, Ж. Ђукић).  Oвaj деo колекције 
периодичних публикација Библиотеке у свом саставу поседује серијске публикације из многих области знања 
(из области: права, књижевности, историје, педагогије, економије...)24.  

Зато у овој збирци посебно место заузимају листови Милана Јовановића Стоимировића, које је он 
у извесним периодима уређивао или је био њихов власник. Иако су штампани ван Смедерева, тесно су 
повезани са његовим радом и врло су значајни за проучавање Стоимировићевог живота. Захваљујући овој 
заоставштини, фонд периодике богатији је за неколико веома вредних наслова.
  Први од њих је Реви: ūовремене свеске за књижевност, уметност и ɡруштвени живот, часопис 
(једна свеска), који је 1922. године изашао у Београду, а његов власник и уредник је био Милан Јовановић  
Стоимировић.

Веома значајан је и лист Самоуūрава: орīан раɡикалне странке (Београд), у којем је Стоимировић 
био, најпре главни сарадник (1921–1923), а затим покретач и уредник (од 1935–1937). Народна библиотека 
Смедерево поседује нека годишта из 19. века (1881 и 1882), с почетка 20. века (1914–1915), и годишта треће 
и четврте деценије истог столећа (1921, 1923, 1927, 1936, 1938, 1940, 1941).

23 Марина Лазовић и Мирјана Радовановић, Срūска ūериоɡика Нароɡне библиотеке Смеɡерево: īрађа за библиоīрафију: 1824-1945. 
(Смедерево: Народна библиотека, 2011), 19.
24 Лазовић и Радовановић, Срūска ūериоɡика Нароɡне библиотеке Смеɡерево: īрађа за библиоīрафију: 1824-1945, 19.
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Независни културно-привредни преглед Варɡар, који се такође чува у Библиотеци (1932, 1933. и 1934. 
годиште), покренуо је и уређивао Стоимировић приликом боравка у Скопљу од 1932. до 1935. године.

Најзад, у овој збирци је и лист Обнова (Београд), чији је главни уредник 1941. године био такође, 
Милан Стоимировић.

Исти статус у фонду периодичних публикација имају и листови Отаџбина: независни лист за 
ūолитичка и ɡруштвена ūитања из 1934. (Београд), и Вихор: īлавно īласило омлаɡине Јуīословенскоī нароɡноī 
ūокрета Збор из 1937. (Сплит), листови, који се посредно везују за  Димитрија Љотића, или су били у његовом 
власништву.

Збирка  завичајне ūериоɡике

          Колекција завичајне периодике у Народној библиотеци Смедерево обухвата новине, часописе, 
билтене и годишњаке који излазе или су излазили на подручју Смедерева и околине, без обзира на њихов 
значај, вредност, дужину излажења и технику умножавања.
          Смедерево је своје прве новине добило у октобру 1875. године. Тада је у штампарији Атанасија М. 
Николића, штампан први број Нароɡне воље. Истраживачи наводе да је овај лист за политику радикално-
социјалистичке странке излазио једном недељно, али ниједан примерак није сачуван. Укупно је изашло 
36 бројева25.  Већ у децембру исте године појавио се лист за шалу и сатиру Фењер. Издавач  и одговорни 
уредник листа био је Милан Пешић. Објављено је 17 бројева. Нароɡна воља и Фењер били су опозициони 
листови социјалистичке оријентације. Суочени са великим тешкоћама, како политичким тако и материјалним, 
престали су да излазе у току 1876. године. Од тада до данашњих дана у смедеревском крају је покренуто око 
180 наслова серијских публикација.

Формирање и ūоūуњавање збирке

          Рад на прикупљању грађе почиње још за време Другог светског рата. Из тог периода датирају Правила 
за раɡ Граɡске књижнице26  у којима је први пут прецизирана одредба која се односи на прикупљање завичајне 
грађе. У члану 4. Правила говори се о задацима књижнице који се односе на чување и прибављање писаних 
и штампаних докумената који се тичу Смедерева и околине. Према Инвентару27  који је попуњаван од 1944. 
до 1947. године, Градска народна библиотека је у првим послератним годинама поседовала изузетно вредне 

25 Милица Кисић и Бранка Булатовић, Срūска штамūа 1768–1995: историјско-библиоīрафски ūреīлеɡ (Београд: Медија центар, 
1996).
26 Небојша Јовановић, Светозар Сūасојевић: ūрофесор Гимназије и уūравник Граɡске књижнице (Смедерево: Народна библиотека 
Смедерево, 2007), 76-77.
27 Градска народна библиотека Смедерево – Главни инвентар, II свеска. Завичајни фонд Народне библиотеке Смедерево.
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завичајне серијске публикације, којих већ деценијама нема у фонду. Тако су захваљујући заплењеној библиотеци 
Милана Јовановића Стоимировића, Градској народној библиотеци припали примерци смедеревских листова 
Смеɡеревски журнал (1921), Поɡунавље (1922), Поɡунавске новости (1935). Познати штампар Бранислав 
К. Маринковић поклонио је Библиотеци 1945. године примерке серијске публикације Весник ūреīлеɡача 
кола (1932–1934). Овим публикацијама, које припадају смедеревској издавачко-штампарској делатности, 
губи се сваки траг, а у истраживању грађе за израду ретроспективне завичајне библиографије коришћени су 
примерци сачувани у  фондовима појединих библиотека у Србији и Хрватској28.  Можда недоумице у вези са 
нестанком ових публикација може да нам разјасни Летоūис Библиотеке. Наиме, према наводима Аранђела Р. 
Стефановића, после Другог светског рата фонд Библиотеке је цензурисан29.  
          Зато данас, поред текуће набавке (локални обавезни примерак, куповина и поклон), важан сегмент 
стручног рада на попуњавању збирке представља истраживачки рад на ретроспективном попуњавању фонда, 
како би збирка била што целовитија и свеобухватнија. Смедерево је крајем 19. века имало богату штампарско-
издавачку делатност. Међутим, смедеревски листови с краја 19. и почетка 20. века углавном нису сачувани, 
а податке о њима проналазимо у записима истраживача српске штампе. Примерци појединих наслова могу 
се наћи у фондовима Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Националне и свеучилишне 
књижнице у Загребу.
          У периоду од 1921. до 1941. године,  у Смедереву је излазило 15 листова и 1 часопис. Услед ратних 
разарања, политичких и идеолошких сукоба и цензурисање фонда, у Збирци завичајне периодике сачувано је 
само 5 наслова.  Због недостатка аутентичне грађе, овај период смедеревске културне и политичке историје 
готово је неистражен. Међутим, у фонду Националне и свеучилишне књижнице у Загребу сачувано је 7 
наслова смедеревских серијских публикација које од 1945. године ниједан смедеревски истраживач није 
користио у свом раду. Захваљујући сарадњи са колегама из Хрватске, реализована је набавка дигиталних 
копија смедеревских листова Весник ūреīлеɡача кола (1932), Дунавски īласник (1934), Смеɡеревске новости 
(1935), Мала самоуūрава (1936–1938), Право човека и нароɡа (1936), Истина (1938) и Збораш (1939). 
Истраживањем ове грађе успешно је реализован и пројекат израде ретроспективне завичајне библиографије, 
која је послужила као извор за формирање појединих записа у узајамној библиографској бази COBISS 
(Мала самоуūрава,  Право човека и нароɡа) или допуну већ постојећих записа (Дунавски īласник, Ново 
ɡоба).  

28 Драгана Илић, Смеɡеревска изɡавачкио-штамūарска ɡелатност (Смедерево: Народна библиотека, 2012).
29 Комисија одређена од Просветног одсека ГНО-а извршила је преглед и цензуру једног дела библиотеке и нашла 709 књига које 
се не могу читаоцима давати на читање, а јавни тужилац је издвојио 59 књига из библиотеке и однео их са собом као забрањене за 
читање.
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Структура, значај и вреɡност збирке

          Поред најстаријих сачуваних смедеревских листова, посебан значај у оквиру збирке има корпус 
међуратне ūериоɡике, у коме преовладавају информативно-политички листови. Њему припада Смеɡеревски 
журнал (1921),  први лист који се у Смедереву појавио после Првог светског рата. Уређивао га је Милан 
Јовановић Стоимировић. Од броја 7, који је објављен 9. октобра 1921. године, лист се зове Журнал: независан 
смеɡеревско-ковински ɡневник. Журнал је штампан у Штампарији Р. Оберлајтера у Ковину.
          Својеврсну хронику догађаја у Смедереву и околини представља недељни лист Глас Поɡунавља. 
Излазио је од 23. септембра 1928. до 1941. године (у току 1930. лист није штампан), а од броја 6 па до краја 
излажења власник, уредник и издавач је био Бранислав К. Маринковић, познати смедеревски штампар. Глас 
Поɡунавља бележи готово све важније догађаје и незаобилазно је штиво за проучавање прилика у Смедереву 
до почетка Другог светског рата. Поједине чланке објављене у Гласу Поɡунавља преносила је београдска 
Политика.

Први број друге серије Смеɡеревскоī журнала изашао је из штампе 31. октобра 1938. године, а 
последњи број 9 на Божић 1939. Ове новине  Југословенске радикалне заједнице покренуте су на иницијативу 
Милана Јовановића Стоимировића који је у то време био председник среске организације Југословенске 
радикалне заjеднице за срез Подунавски, директор Самоуūраве и шеф Партијског пресбироа ЈРЗ. Пошто се 
временски период у ком је излазио Смеɡеревски журнал поклапа са периодом предизборне кампање 1938. 
године, Журнал је врло информативан за све истраживачее који изучавају политичко деловање Милана 
Јовановића Стоимировића  и Димитрија Љотића.

Посебну целину у оквиру колекције чини смедеревска периодика објављена после Другог светског 
рата. Најпотпунију слику о сачуваној смедеревској штампи пружа Збирка завичајне периодике у Народној 
библиотеци Смедерево. Информативни и друштвено-политички листови, разни билтени, листови основних 
и средњих школа, предузећа и установа представљају ризницу података о нашој прошлости и основ за сва 
истраживања смедеревског краја.




