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ОД ПОЈАВЕ ПРВИХ ЧАСОПИСА, ПА СВЕ ДО ДАНАС 

Публикација Нишка периодика, чији су аутори Зоран Б. Живковић, 
управник Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу, и Марија 
Чупић, виши библиотекар Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, 
настаје као потреба да се презентује значајан део културне историје града 
Ниша кроз периодику, као и потребе да се јавност упозна са недовољно про-
ученом темом. Публикација је настала као резултат пројекта финансираног 
од стране Савета за културно стваралаштво Града Ниша. 

Институције културе Ниша, Историјски архив, Народна библиотека 
„Стеван Сремац“, Народни Музеј, Нишки културни центар, факултетске би-
блиотеке нишког Универзитета и матична институција Универзитетска би-
блиотека „Никола Тесла“, учествовале су у прикупљању грађе за наведену 
публикацију. У оквиру једанаест наслова пописани су и класификовани ни-
шки часописи, према утврђеним критеријумима, представљајући једну ком-
пактну целину. 

Права вредност ове публикације садржана је у чињеници да су се ау-
тори потрудили да, поред класичне штампане периодике, пописом обухвате 
и најмодерније, електронске публикације. Такође, треба охрабрити и похва-
лити ауторе због тако смелих корака на пољу истраживачког рада, који 
представљају пионирски подухват и, у истом тренутку, победнички подвиг. 
Водећи се критеријумом пописа периодике објављене у Нишу, увиђамо по 
броју сакупљених података да је Ниш дао значајан допринос културној ис-
торији Србије. 

Садржајна и језгровито одрађена књига даје подстрек даљем истра-
живању серијских публикација. У уводном делу аутори појашњавају своје 
побуде за објављивање ове публикације, наводећи тренутак рађања идеје за 
израду ове књиге, као и циљеве саме публикације (утврђивање листе позна-
тих часописа издаваних у Нишу, прикупљање података о сваком часопису, 
указивање у којим се нишким и српским библиотекама могу наћи поједини 
часописи). Прве странице књиге, под називом Периодика у Нишу. Први ко-
раци и искушења, садрже текст проф. др Мирољуба М. Стојановића, изло-
жен на научном скупу „Нишка периодика”, 18. маја 2010. године, који су 
организовали Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Ни-
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шу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“. Појашњавајући узроке и 
последице покретања и гашења часописа, Стојановић констатује да се, од 
краја 19. века до наших дана, бележи несталност нишке периодике: „Тако 
свака генерација почиње из почетка, уместо да настави тамо где је претхо-
дна стала. Можда у томе лежи разлог што је код нас све тако ново, тако те-
шко и компликовано, све тако непоуздано и сиромашно.“ 

Садржај каталога на сасвим једноставан начин упућује читаоца на 
проналажење потребне публикације уз помоћ почетног слова часописа и 
стране где се он може наћи у књизи. У делу публикације Каталог представ-
љен је опис часописа, у оној мери у којој је било могуће доћи до потпунијих 
података. Опис је одрађен према међународним стандардима за библио-
графски опис серијских публикација ISBD (S). Регистар периодике по поче-
тној години издавања наслов је четвртог дела публикације, у којем су часо-
писи поређани хронолошки према почетним годинама издавања. Називе 
група Универзалне децималне класификације садржи Стручни УДК реги-
стар – који представља пето поглавље у књизи. Књига је у поглављу Реги-
стар уредника обогаћена пописом имена и презимена свих уредника часо-
писа, класификованих према азбучном редоследу презимена. 

Ауторима није промакла ни израда регистара издавача часописа, пре-
ма називу институције и појединаца представљених у два студиозно одрађе-
на поглавља: Регистар организација и институција издавача и Регистар 
појединаца издавача. 

Доследно одрађена књига садржи и „Регистар извора података“, 
који садржи азбучни попис скраћених облика извора, пуни библиографски 
опис коришћене публикације, назив библиотечког система или наведене ин-
ституције. Последњи регистар у публикацији (Регистар библиотека и дру-
гих институција власника часописа) садржи азбучни попис скраћених и пу-
них назива институција које у свом фонду поседују описани часопис као и 
волумен. Коришћена стручна библиотекарска литература представља по-
следњи део публикације. 

Публикација која је пред нама, на језгровит начин, даје смерницу за 
даље истраживање нишке периодике и у истом тренутку даје задужење бу-
дућим генерацијама за даље проучавање нишких часописа. Или како аутори 
наводе: ова публикација представља непотпуни попис, па самим тим, и не 
коначну верзију билиографије нишке периодике. Али она даје велики до-
принос и основу свим будућим истраживачима на пољу нишке периодике. 

Млади истраживачи, пуни оптимизма, жељни нових сазнања на пољу 
нишке периодике, срећно! 

 


