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Изложба „Листање времена: јеврејска периодика у Србији (1888–2016)“ ауторке Биљане Албахари, библиографа 
Народне библиотеке Србије, којом се први пут хронолошки и обједињено представљају сва издања периодике 
Јевреја у Србији, биће отворена у петак, 21. јула, у 12 сати, у Изложбеном холу Народне библиотеке Србије. 
 
На отварању ће говорити рецензенти изложбе: 
- МА Дејан Ристић, историчар, некадашњи управник Народне библиотеке Србије; 
- мр Здравка Радуловић, библиограф. 
 
Поставка прати јеврејску периодику кроз временски период од скоро 130 година: од првог објављеног листа, Ел 
амиго дел пуебло (Народни пријатељ), који је штампан 1888. године у Београду, па све до данашњих дана. На 
изложби је представљено 76 новина, часописа, зборника, алманаха и календара. Грађа је подељена у неколико 
целина, а посебан сегмент чини шест листова које су објављивали Јевреји у иностранству, пореклом из Србије.  
 
Каталог изложбе, између осталог, даје занимљив приказ три листа која су издавали Јевреји у немачком и 
италијанском заробљеништву током Другог светског рата. Са уредништвима тих листова сарађивале су и познате 
јавне личности: Ото Бихаљи-Мерин, Станислав Винавер, Рафајло Блам, Сима Караоглановић и други. Посебно су 
значајне информације о часопису/годишњаку Меранос, који је почео да излази 1907. године. Издавали су га Јевреји 
из Крушевца који су прешли у православну веру. 
 
Изложена грађа, заједно са пратећим каталогом, доприноси попуњавању српске националне библиографије 
периодике и вредан је извор за изучавање јеврејског наслеђа у нашој земљи и у ширем европском контексту. 
 
Добро дошли! 

 

 
https://www.nb.rs/events/event.php?id=31896 

 

https://www.nb.rs/events/event.php?id=31896


 

 

 

TV STUDIO B  - ,,BEOGRADE, DOBAR DAN''   

 
 

Изложба ,,Листање времена: Јеврејска 
периодика у Србији 1888 ... 

 

▶ 17:30 

 

20.07.2017.   -       Отпремио/ла Дејан Ристић  

 
У емисији ,,Београде, добар дан''  ТВ Студио Б  о изложби  
су говорили ауторка библиограф Биљана Албахари и један 
од рецензената историчар Дејан Ристић... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yBxKR73AVrw 

 
 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtverSqLTVAhVFcRQKHQ88ACsQtwIIVzAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBxKR73AVrw&usg=AFQjCNEMe7TtKhXLFrTBs5QJX0svGfd5JA
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtverSqLTVAhVFcRQKHQ88ACsQtwIIVzAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBxKR73AVrw&usg=AFQjCNEMe7TtKhXLFrTBs5QJX0svGfd5JA
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtverSqLTVAhVFcRQKHQ88ACsQuAIIWDAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBxKR73AVrw&usg=AFQjCNEMe7TtKhXLFrTBs5QJX0svGfd5JA
https://www.youtube.com/watch?v=yBxKR73AVrw
https://www.youtube.com/watch?v=yBxKR73AVrw


 

 
 
 

https://istocnibiser.wixsite.com/ibis/single-post/2017/07/13/%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8-
1888%E2%80%932016%E2%80%9C 

 
 
 
 

https://istocnibiser.wixsite.com/ibis/single-post/2017/07/13/%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8-1888%E2%80%932016%E2%80%9C
https://istocnibiser.wixsite.com/ibis/single-post/2017/07/13/%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8-1888%E2%80%932016%E2%80%9C
https://istocnibiser.wixsite.com/ibis/single-post/2017/07/13/%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8-1888%E2%80%932016%E2%80%9C
https://istocnibiser.wixsite.com/ibis/single-post/2017/07/13/%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8-1888%E2%80%932016%E2%80%9C


 

  

 
http://pasaz.rs/sva-izdanja-periodike-jevreja-u-srbiji-kroz-izlozbu-u-narodnoj-biblioteci-
srbije-21-jul/ 

http://pasaz.rs/sva-izdanja-periodike-jevreja-u-srbiji-kroz-izlozbu-u-narodnoj-biblioteci-srbije-21-jul/
http://pasaz.rs/sva-izdanja-periodike-jevreja-u-srbiji-kroz-izlozbu-u-narodnoj-biblioteci-srbije-21-jul/


 

 

Portal za kulturu jugoistočne Evrope 
 
 

12:00 Listanje vremena, BG 

Narodna biblioteka Srbije, Skerlićeva 1, Beograd 

LISTANJE VREMENA - izložba svih izdanja periodike Jevreja u Srbiji 

autorka: Biljana Albahari, bibliografkinja u nacionalnoj biblioteci 

Na izložbi će govoriti: istoričar Dejan Ristić i bibliograf Zdravka Radulović 

https://www.nb.rs  http://www.seecult.org/content/listanje-vremena-bg 
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Periodika Jevreja u Srbiji 

 

 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqLmn-8nVAhUsBcAKHXvrDsMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seecult.org%2F&usg=AFQjCNFUc4jPdFMrKuWpFgtxkZS54g6vfA
https://www.nb.rs/
http://www.seecult.org/content/listanje-vremena-bg
http://www.seecult.org/content/listanje-vremena-bg
http://www.seecult.org/vesti
http://www.seecult.org/vesti
http://www.seecult.org/tag/nbs
http://www.seecult.org/tag/jevreji
http://www.seecult.org/tag/izlozbe
http://www.seecult.org/tag/periodika
http://www.seecult.org/tag/casopis
http://www.seecult.org/tag/biljana-albahari
http://www.seecult.org/tag/srbija


 

Izložba “Listanje vremena” autorke Biljane Albahari, kojom se prvi put hronološki i 
objedinjeno predstavlјaju sva izdanja periodike Jevreja u Srbiji, biće otvorena 21. jula u 
Narodnoj biblioteci Srbije (NBS) u Beogradu. 

Postavka prati jevrejsku periodiku kroz vremenski period od skoro 130 godina: od 
prvog objavlјenog lista, El amigo del pueblo (Narodni prijatelј), koji je izašao 1888. 
godine u Beogradu, pa sve do danas. 

Izložba obuhvata 76 novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara, podeljenih u 
nekoliko celina. Poseban segment čini šest listova koje su objavlјivali Jevreji u 
inostranstvu, poreklom iz Srbije. Katalog izložbe, između ostalog, daje zanimlјiv prikaz 
tri lista koja su izdavali Jevreji u nemačkom i italijanskom zaroblјeništvu tokom Drugog 
svetskog rata. Sa uredništvima tih listova sarađivale su i poznate javne ličnosti: Oto 
Bihalјi-Merin, Stanislav Vinaver, Rafajlo Blam, Sima Karaoglanović i drugi. 

Posebno su, kako ističe NBS, značajne informacije o časopisu/godišnjaku Meranos, 
koji je počeo da izlazi 1907. godine, a izdavali su ga Jevreji iz Kruševca koji su prešli u 
pravoslavnu veru. 

Izložena građa, zajedno sa pratećim katalogom, doprinosi popunjavanju srpske 
nacionalne bibliografije periodike i vredan je izvor za izučavanje jevrejskog nasleđa u 
Srbiji i u širem evropskom kontekstu, navela je NBS. 

Autorka izložbe “Listanje vremena” Biljana Albahari je bibliograf NBS. 

Na otvaranju izložbe govoriće istoričar Dejan Ristić, bivši upravnik NBS, i bibliograf 
Zdravka Radulović. 

Izložba će biti otvorena do 23. septembra. 

(SEEcult.org)  http://www.seecult.org/vest/periodika-jevreja-u-srbiji 

 

»»» Narodna biblioteka Srbije (Skerlićeva 1) 
Do 23. septembra 2017. 
Listanje vremena – jevrejska periodika u Srbiji 1888-2016 
Autorka: Biljana Albahari, bibliografkinja u nacionalnoj biblioteci 
Na otvaranju će govoriti istoričar Dejan Ristić i bibliograf Zdravka Radulović. 
Postavka prati jevrejsku periodiku kroz vremenski period od skoro 130 godina: od prvog objavljenog lista, El 
amigo del pueblo (Narodni prijatelj), koji je objavljen 1888. godine u Beogradu, pa sve do današnjih dana. Na 
izložbi je predstavljeno 76 novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara. Građa je podeljena u nekoliko celina, 
a poseban segment čini šest listova koje su objavljivali Jevreji u inostranstvu, poreklom iz Srbije. 
http://www.danubeogradu.rs/2017/08/avgust-2017-aktuelne-izlozbe-u-beogradu/ 

http://www.nb.rs/
http://www.seecult.org/content/listanje-vremena-bg
http://www.seecult.org/vest/periodika-jevreja-u-srbiji
http://www.seecult.org/vest/periodika-jevreja-u-srbiji
http://www.danubeogradu.rs/2017/08/avgust-2017-aktuelne-izlozbe-u-beogradu/
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   Izvor: SEEcult.org, 12.Jul.2017, 16:39 
 

LISTANJE VREMENA, BG 
Vrsta dogadjaja:  Izložba Datum:  Friday, July 21, 2017 - 
12:00 Link:  https://www.nb.rs Narodna biblioteka Srbije, 
Skerlićeva 1, Beograd LISTANJE VREMENA - izložba svih 
izdanja periodike Jevreja u Srbiji autorka: Biljana Albahari, 
bibliografkinja u nacionalnoj biblioteci Na izložbi će govoriti: 
istoričar Dejan Ristić i bibliograf Zdravka Radulović 

Nastavak na SEEcult.org...  
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OTVARANJE IZLOŽBE 
 

 

 

 



 
 

Миленa Ђорђијевић, поздравни говор на отварању изложбе  
 

Даме и господо, поштовани гости! 
Добар дан и добро дошли на отварање изложбе Листање времена - 
јеврејска периодика у Србији 1888-2016, ауторке Биљане Албахари. 
Поставка прати јеврејску периодику кроз временски период од скоро 130 
година, од првог листа Ел амиго дел Пуебло, односно Народни пријатељ, 
који је објављен 1888. године у Београду, па све до данашњих дана. 
Изложба је осмишљена тако да представи грађу хронолошки, пре и 
после Другог светског рата, као и тематски. У каталогу је посебно 
обрађена и грађа настала у међуратном периоду.  
 
Говорећи о времену када су настајали први јеврејски часописи у Србији, 
с почетка 20. века, ауторка ове изложбе жели да истакне ентузијазам и 
атмосферу који су пратили оснивање тих првих листова. Зато вам 
преносимо живописан опис Самуила Алкалаја, једног од оснивача 
јеврејског клуба „Заједница“, насталог у Београду између 1904. и 1905. 
године – Иницијатива за оснивање тог клуба око којег би се сакупљала не 
само јеврејска, него и српска омладина, и која би радила на свом 
културном развијању, започела је једног лепог пролећног јутра у 
расцветалој авлији једне од кућа на Јалији (данашњем Дорћолу). Био је 
присутан и приличан број припадница лепог пола. Припремљена су 
правила и изабрана је управа. Тако је, ето, усред јеврејске махале никао 
омладински клуб, да би врло брзо било договорено да се већ 1906. године 
покрене и издавање истоименог листа „Заједница“, органа овог клуба.  
 



 
Лист би садржавао поучне чланке и у исто време био и забаван, те 
растуран и међу оне који нису били чланови клуба. Изабран је уређивачки 
одбор у који су ушли и неки Срби. Издавање листа била је новост за Јевреје 
и Србе, и у почетку из скромности или бојажљивости, сарадници нису 
потписивали своја пуна имена, него само иницијале. Онда је познати лист 
„Словенски југ“, издавача и уредника Милована К. Митричевића, донео 
приказ о листу „Заједница“, тражећи да писци ових новина назначе своја 
пуна имена, да би, како је рекао, јавност знала са ким има посла.   
 
Овако је настао први јеврејски часопис у Србији, који је писан на српском 
језику и ћирилицом.  
 
На темељима овога клуба и овога листа, четврт века касније, 1929. године, 
када су економске и културне прилике биле далеко повољније, настала је 
у Београду и Јеврејска читаоница која је постала угледно место окупљања 
и културног живота не само јеврејске него и шире београдске заједнице. 
Ове и сличне околности биле су део свеукупног социјалног, друштвеног и 
културног миљеа у коме су настајали јеврејски часописи на простору 
данашње Србије. 
 
Захваљујем Биљани Албахари која је издвојила овај текст и увела нас  
у наратив о јеврејској периодици у Србији.  
 

Сада поздрављам рецензенте ове изложбе историчара мр Дејана  
Ристића и библиографа мр. Здравку Радуловић који ће нам представити  
из различитх углова ову изложбу.  
 

- Најпре ће нам се обратити Дејан Ристић 
- Обратиће нам се Здравка Радуловић  

 

       



 
 

Говор рецензенткиње Здравке Радуловић: 
 
Поштовани гости, драге 
колеге и пријатељи! 
 
Без обзира на значај свих 
рецензија и препорука које 
сам до сада написала, а све 
са жељом  да појасним 
друштвену корисност и улогу 
библиографија у научном 
раду, увијек сам осјећала 
нелагоду због чињенице да је недовољно речено о ауторима 
библиографија, да су њихове заслуге уопште говорећи 
недовољно признате и неправедно запостављене. 
Ко пише библиографије? 
 

Често кажемо да историју пишу побједници. Као дјелатници у 
сјенци, људи  који у стопу прате историчаре, свакако су 
библиографи. Посматрајући програмске оквире озбиљних 
библиографских пројеката, није тешко уочити у којој мјери 
појединци у овом случају библиографи, одређују шта је  “достојно 
помена и записа”, те како ће и на који начин бити регистровано, а 
потом и запамћено.  
 

Њихов професионалан и етички кодекс спрам посла којим се 
баве обавезује их да истражују и непристрасно биљеже све што 
је вриједно памћења.  
 

Ако професионалцу библиографу додамо и одлике библиофила 
који се бави књигом из искрене љубави, из личне душевне и 
интелектуалне потребе и без икаквих условљавања или 
усмјеравања од других чинилаца, поуздано ћемо добити профил 
библиографа као што је данашњи аутор ове импресивне изложбе. 
 

Колегиница Биљана Албахари са библиотекарством се сусреће 
на Филозофском факултету у Сарајеву гдје је дипломирала на 
Одсјеку за општу књижевност и библиотекарство. Дипломски рад 
са темом „Библиотека јеврејске општине у Сарајеву“ била је 
судбински знак и наговјештај  њених будућих стручних и радних 
преокупација.  

 



 
Након завршетка студија стиче и своја прва радна искуства из 
области библиотечко-информационих дјелатности.   
 

Преласком у Београд 1994. г. своја нова радна искуства стиче у 
Библиотеци Института за друштвене науке и филозофију гдје 
долази у контакт са врло захтјевним корисницима, научним 
радницима разних профила, са стручњацима и научним 
истраживачима којима је библиографија била основица и 
полазиште за сва озбиљнија изучавања у оквиру научних области 
којима су се бавили. 
 

Радити са таквим профилом корисника веома је захтјеван и 
нимало лак посао, али је и најсигурнији пут ка спознаји праве 
улоге и значаја библиографског рада.  
 

Захваљујући срећним околностима да је у свом радном окружењу 
имала универзитетске професоре и угледне научне раднике и 
истраживаче, утемељио се и њен високо професионалан одност 
спрам библиографско-библиотечке дјелатности. Урођена 
радозналост и професионална жеља за савладавањем нових 
технолошких вјештина, обогатило је и њене стручне и 
организационе способности, па је врло успјешно учествовала и у 
организацији разних научних  конференција  и уређивању 
научних публикација. 
 

Током обиљежавања 50-годишњице оснивања Института, у 
коауторству са колегиницом Весном Јовановић урадила је 
Библиографију издања Института друштвених наука : 1957-2007. 
својеврну споменицу ове значајне научне институције и њених 
сарадника. Након ове, услиједио је и низ других врло значајних 
библиографија које су својом садржином у потпуности 
задовољавале потребе научних радника и сарадника Института. 
 

Од 2014. г. радећи на изради и редакцији Ретроспективне 
библиографије српских листова и часописа у Библиографском 
одељењу Народне библиотеке Србије, колегиница Алабахари као 
искусан библиотекар и библиограф веома брзо уочава у којој 
мјери су библиографска истраживања комплексна, а резултати 
непроцјенљиво драгоцјени. У шуми од преко 20.000 наслова који 
су по националним критеријумима припадали корпусу Српске 
ретроспективне библиографије периодике, налазили су се 
библиографки подаци периодичних публикација којима је било 
могуће прићи са различитих аспеката: тематских, завичајних,  



 
језичких, стручних итд. Временом се почела бавити и 
истраживањем штампарско-издвачке дјелатности Jевреја у 
Србији.  
 
Користећи разне библиографске изворе и публикације везане за 
друштвени и културни живот Јевреја у Србији, сусрела се са 
значајним бројем информација које су указивале на поједине 
наслове који нису били обрађени у ел. бази НБС. Истраживања су 
се проширила и на друге библиотеке, музеје и архиве у Србији и 
изван ње. Улазећи у срж тематике, библиографе попут 
колегинице Албахари надахњује посебна мотивација и 
ентузијазам који су препознатљиви само код оних библиографа 
који свој посао раде предано и са страшћу. 
 

Своја интересовања и резултате везане за штампу коју су Јевреји 
покретали и издавали у Србији после Другог свјетског рата, 
уобличила је у библиографски попис наслова и веома успјешно 
презентовала је на Библионету – данима матичних библиотека 
Србије који су одржани 2015. године у Ужицу. 
 
Настављајући истраживања, у часопису „Читалиште“ у мају 2016. 
године објављује: Преглед јеврејске периодике у Србији од 1888. 
до 1941. године.  
 

Свјесна значаја и улоге посла који је себи поставила за циљ, 
одлучује да уложи додатне напоре и уради цјеловиту 
библиографију јеврејске штампе од 1888. до 2015. године. 
 
За рад под насловом „Јеврејска штампа у Србији : 1888-2015“ на 
59. наградном конкурсу Савеза јеврејских општина Србије, 
добија другу награду, а потом исте године Савез јеврејских 
општина Србије га публикује као монографску публикацију. 
Оснажена новим радним искуством и резултатима, на 
20. Сусретима библиографа који су у спомен др Георгија 
Михаиловића одржани 18. новембра 2016. у Инђији, говори на 
тему: Библиографски поступак на изради књиге „Преглед 
јеврејске периодике у Србији од 1888. до 2015. године. 
 

Напокон, као резултат свих досадашњих истраживања и 
публикованих библиографија, колегиница Биљана Албахари 
приређује изложбу под називом „Листање времена“ која као 
круна свега досад урађеног, визуелно, преко изложених  
 



 
оригиналних докумената дочарава и свједочи о ономе до чега је  
дошла кроз библиографска истраживања и постигнуте резултате. 
 

Посматрано у цјелини, у збиру и мозаику онога што нам нуди 
јеврејска штампа, ова грађа представља огромно и немјерљиво 
свједочење о преосталом духовном благу Јевреја на овим 
просторима. С обзиром на то да се у периодици налазе 
публиковани радови који додирују све видове човјековог умног 
рада, да је везана за све науке и умјетности, огроман је обим 
знања и података који се налазе у њој. Публиковање и излагање 
овакве грађе, нужно ће произвести и конкретна интересовања за 
проучавањем садржаја појединачних наслова презентованих на 
овој изложби и каталогу.  
 

Врло је значајно истаћи да је колегиница Албахари веома активно 
учествовала у пројекту „Сећање на Холокауст“ који је ове године у 
априлу мјесецу организовао Регионални научни центар Института 
за филозофију и друштвену теорију у Новом Саду. Уз изложбу 
књига објављених и штампаних у Србији, са тематиком 
Холокауста, у изузетно квалитетно технички уређеном издању 
Института за друштвене науке и фолозофију Универзитета у 
Београду, објавила је и водић кроз публикације о Холокаусту под 
називом „Писање страдања: књига о књигама“. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Na kraju najave ove izložbe, obratiće nam se i autorka 
izložbe i kataloga Biljana Albahari: 
  

Koristim ovu priliku da se najiskrenije zahvalim svima 
onima koji su mi omogućili i pomogli u realizaciji ove 
izložbe: upravi Narodne biblioteke Srbije, recenzentima, 
odeljenju za programe iz kulture i protokol, a 
posebno načelniku tog odeljenja Nikoli Vukanoviću za 
sjajnu organizaciju i dizajn izložbe i kataloga, odeljenju za 
izdavaštvo i plasman knjige, i posebno lektorki Ani 
Vukobrat, kolegama iz bibliografskog odeljenja koji su 
imali razumjevanje za vrijeme koje sam posvetila pripremi 
ove izložbe, i svim ostalim kolegama iz NBS koji su mi 
solidarno pomagali svojim dobronamjernim savjetima i 
sugestijama.  

 

Posebno se zahvaljujem i koleginicama iz Jevrejskog 
istorijskog muzeja u Beogradu, koje su uvijek imale 
strpljenja i bile spremne da mi pruže na uvid svu građu iz 
arhiva ovog muzeja. 
 

 
Zahvaljujem se i dragim prijateljima - Jovanu, Menti i 
Zoranu, koji su mi pomogli u pripremi video prezentacije za 
ovu izložbu. 
 

Svakako, hvala i svima vama koji ste danas došli da svojim 
prisustvom uljepšate i učinite svečanijim ovaj trenutak i 
otvaranje same izložbe. 
  

HVALA !!! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 



 



 
 

YouTUBE  
 

Изложба „Листање времена: јеврејска 
периодика у Србији (1888-2016)“ 
 

  Biliana BiBiShi Објављено је 24.07.2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn_-X7-r8Ws 

Објављено је 24.07.2017.  22 приказа 

Oтварање изложба „Листање времена: јеврејска 
периодика у Србији (1888–2016)“ - 21. јул 2017. 
године 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyg4m33bbVAhUFEJoKHXrkA6YQtwIIJzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMn_-X7-r8Ws&usg=AFQjCNHRwHaPuhICEMCLiUp2G411xdFZfA
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyg4m33bbVAhUFEJoKHXrkA6YQtwIIJzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMn_-X7-r8Ws&usg=AFQjCNHRwHaPuhICEMCLiUp2G411xdFZfA
https://www.youtube.com/user/Biliana1111
https://www.youtube.com/channel/UC1Bi75u-dgK_DMleQxvEKlA
https://www.youtube.com/watch?v=Mn_-X7-r8Ws
https://www.youtube.com/watch?v=Mn_-X7-r8Ws
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VIDEO PREZENTACIJA 
 

   NA EKRANU: 

 
 

   
 

     

 

 



 

 
NA TABLETU SA SLIKAMA SVIH ČASOPISA: 
 
 

      

 

  
 

   
 



 

TV PRILOZI O IZLOŽBI 
 

ТВ РТС  (21. 07. 2017.) - „КУЛТУРНИ ДНЕВНИК„ 

 
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.57139807287
1215/1629927877018224/?t 

 

   

 

 

https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?t
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?t


 

 

Kulturni dnevnik ( TV RTS 21. 07. 2017. ) - YouTUBE 
 

 
 

 
Uz najavu sadržaja emisije, pogledati i prilog od četvrtog 
minuta i 25 sekunde (4.25).... 
 

https://youtu.be/-oW6oBRSvz0 
 

Video zapisi:  

Културни дневник Радио-телевизије Србије емитовао 
је прилог о изложби „Листање времена: јеврејска 
периодика у Србији (1888–2016)“ која је прошлог 
петка отворена у Народној библиотеци Србије.  
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/16299278
77018224/?type=3&theater 
 

      
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-oW6oBRSvz0
https://www.youtube.com/watch?v=-oW6oBRSvz0
https://youtu.be/-oW6oBRSvz0
https://youtu.be/-oW6oBRSvz0
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?type=3&video_source=pages_video_set
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?type=3&video_source=pages_video_set
https://www.facebook.com/nbsrb/videos/vb.571398072871215/1629927877018224/?type=3&video_source=pages_video_set


 
 
 
 
 

 STUDIO B  (23. 07. 2017.) - „VESTI U 19„ 

    DVA KLIKA NA:    
Studio B - vesti u 19.00.mp4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVINE O IZLOŽBI 

 

 

 

  Kultura 
Izložba "Listanje vremena: jevrejska 
periodika u Srbiji (1888-2016)" 
U Holu Narodne biblioteke Srbije danas je otvorena izložba "Listanje 
vremena: jevrejska periodika u Srbiji (1888-2016)". 

Piše: J. Tasić   Beograd 21. jul 2017. 23:45 
 

 
 

 

http://www.danas.rs/kultura.11.html


 

Na njoj su prvi put hronološki i objedinjeno predstavljena sva izdanja periodike 
Jevreja na današnjoj teritoriji Srbije u poslednjih bezmalo 130 godina - od prvog 
objavljenog lista El amigo del pueblo (Narodni prijatelj) 1888. u Beogradu do 
današnjih dana. Izloženo je      76 novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara 
koje su na ladino, srpskom, nemačkom, mađarskom jeziku... objavljivale jevrejske 
opštine i njihove organizacije u Srbiji. Autor postavke, koja će biti otvorena do 23. 
septembra, kao i kataloga, jeste bibliograf NBS Biljana Albahari, dok je njihov 
dizajn uradio Nikola Vukanović. 

- Ideja je da se pokaže koliko je jevrejska zajednica, iako mala u Srbiji, bila 
izuzetno aktivna - ne samo zbog velikog doprinosa svojoj zajednici i izdavaštvu, 
nego da bi to ušlo u korpus nacionalne bibliografije i periodike Srbije. Kroz ovu 
štampu može se pratiti i istorija ove male zajednice u Srbiji, koja nestaje, a ovo su 
tragovi koje treba sačuvati i zato se razgovara o digitalizaciji ove štampe - 
objašnjava za Danas Biljana Albahari. 

Izložba je nastala na osnovu dugogodišnjeg istraživačkog rada Biljane Albahari u 
Srbiji, koji je objedinjen u knjizi "Pregled jevrejske periodike u Srbiji 1888- 2015", 
objavljenoj pre dve godine u izdanju Saveza jevrejskih opština Srbije.      

- Do početka Drugog svetskog rata u Srbiji je izlazilo 47 časopisa, uključujući i 
dosta specifičan Meranos, koji su 1907. pokrenuli i izdavali Jevreji iz Kruševca i 
okoline, koji su sticajem političkih i privrednih okolnosti sredinom i u drugoj 
polovini 19. veka prešli u pravoslavlje. Prema podacima koje sam našla, za vreme 
rata izlazila su tri časopisa, a posle rata 26, od kojih su šest pokrenuli Jevreji koji su 
se iselili u Izrael i Ameriku. Oni su pokrenuli svoje časopise na srpskom da bi 
sačuvali korene, vezu sa domovinom i da bi mogli da nađu preživele Holokausta. Ti 
časopisi su izlazili u Izraelu i Americi. Poslednji jevrejski časopisi u Srbiji Glas 
mišpaha - Glas porodice počeo je da izlazi 2010 - napominje Biljana Albahari. 

Ona kaže da "u Srbiji trenutno redovno izlaze dva časopisa - Jevrejski pregled 
jednom mesečno i godišnjak Jevrejski kalendar", dok se povremeno pojavljuju 
Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja i Maraša, časopis za jevrejsko versko 
nasleđe, koji izlazi povremeno. Prema njenim rečima, najduži kontinuitet ima 
časopis Most, ranije Bilten, koji izlazi 65 godina. U poslednjih 10 godina pojavio se 
dvojezičan srpsko-engleski časopis Lemed, koji ima i elektronsko izdanje 

- Profil izloženih časopisa je dosta interesantan i šarolik - od zvaničnih glasila 
sefardske i aškenatske opštine, dnevnika jevrejskih opština do porodičnih, ženskih, 
sportskih listova... Štampa je na neki način i preteča televizije i interneta - apsolutno 
prati sva dešavanja od mikro do makro nivoa, što je ovde slučaj. Ova štampa je 
dosta specifična, jer je to izdavaštvo zaista male zajednice u isto tako maloj zemlji i 
tu se vide odjeci i vremena i istorije - prelamaju se veliki i mali istorijski događaji, 
kao i odgovori zajednice na te događaje. Tako je u vremenu  



 

između dva svetska rata, kad je počeo da se pojavljuje fašizam, bilo dosta časopisa, 
pogotovo omladinskih sa cionističkom orijentacijom i oživljenim idejama o 
povratku u obećanu zemlju - objašnjava Biljana Albahari.         

- Na izložbi nema ratnih časopisa, jer se malobrojni sačuvani primerci, zbog svoje 
retkosti, ne iznose iz Jevrejskog istorijskog muzeja, ali su opisani u katalogu. U 
zarobljeničkom logoru Osnabrik među oficirima Kraljevine Jugoslavije bilo je i  
oko 400 oficira Jevreja, koji su objavili 14 brojeva časopisa  "37", kasnije "7" koji 
je imao 20 brojeva, čiji nazivi označavaju broj logorske barake, odnosno sobe u 
kojoj su umnožavani. U konfinacijskom logoru, pod italijanskom upravom u 
Supetru na  Braču, bilo je 211 Jevreja, koji su kasnije prebačeni u logor na Rabu. 
Oni su izdavali Interne novine, kucane na pisaćoj mašini u jednom primerku i  
čitane po sobama i na zborovima - kaže Biljana Albahari. 

„Narodni prijatelj“ 
Prvi jevrejski časopis u Srbiji El Amigo del Pueblo - Narodni prijatelj, objavljen je 
1888, iste godine kad je donet novi Ustav kojim je Srbija postala građanska, 
ustavna, parlamentarna monarhija, koja je jemčila potpunu ravnopravnost svim 
svojim građanima, uključujući i Jevreje, što pre toga nije bio slučaj. Časopis je 
štampan je u Beogradu na ladinu - mešavini španskog i hebrejskog jezika 
hebrejskim raši slovima i sa uporednim naslovom na ćirilici Narodni prijatelj. 
Biljana Albahari kaže da se original prvog broja čuva u Nacionalnoj biblioteci 
Izraela u Jerusalimu. Časopis je verovatno izlazio do 1892. godine. Prvi jevrejski 
časopis na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu zvao se Zajednica, objavljen je 1906. 
u izdaju istoimenog kluba od kog je 1929. na Dorćolu, nekadašnjoj Jaliji, nastala 
Beogradska jevrejska čitaonica. 

Od 15. veka do danas 
Jevreji u ove krajeve počeli su masovnije da se doseljavaju krajem 15. veka. To su 
bili Sefardi - španski Jevreji, dok su Aškenazi - Jevreji iz Istočne i Centralne Evrope 
došli kasnije. Pozivajući se na istoričare, Biljana Albahari kaže da pre početka 
Prvog svetskog rata na teritoriji današnje Srbije živeo oko 33.500 Jevreja, a između 
dva svetska rata oko 25.000, uključujući i jevrejske izbeglice iz Zapadne Evrope, 
koji su želele da odu u Izrael. Sada u Srbiji živi između tri i po i četiri hiljade 
Jevreja.“ 
 
http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=351758&title=Izlo%C5%BEba+%26quot%3bListanje+vremena
%3a+jevrejska+periodika+u+Srbiji+(1888-2016)%26quot%3b 
 
http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=351758&title=Izlo%C5%BEba+%26quo 
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Политика Online - Историја српских Јевреја кроз новинске ступце 
 

Аутор: Димитрије Буквић      недеља, 23.07.2017. у 20:00 

Историја српских Јевреја кроз новинске ступце 
На изложби „Листање времена”, у Народној библиотеци Србије, јавности је први пут 
представљена периодика коју су Јевреји објављивали на овом поднебљу у претходних 
130 година 

Јеврејски алманах 
 

„Боже, чувај краља и милу нам Краљевину СХС”, пише на полеђини јединог 
очуваног примерка годишњака „Меранос” из 1919. године. Реч је о часопису који 
су пре Првог светског рата покренули Јевреји из Крушевца, и то – православне 
вере. 

Ово је уједно један од бројних јединствених експоната на недавно отвореној 
изложби „Листање времена” у Народној библиотеци Србије. 

Поставка која обухвата преглед јеврејске периодике у Србији од 1888. до 2016. 
године значајна је зато што је њоме први пут на увид јавности стављена 
целокупна историја јеврејских публикација на нашем поднебљу, која је резултат 
истраживања ауторке изложбе Биљане Албахари. До 23. септембра посетиоци 
НБС-а моћи ће да виде примерке часописа, новина и јеврејских календара, који су 
за ову прилику допремљени из архива НБС, јеврејске заједнице и приватних 
колекција. Грађа обухвата махом периодику из Србије, али и са целог бившег  

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE_YWvlrbVAhUF6RQKHY-ABLw4ChAWCD0wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.politika.rs%2Fscc%2Fclanak%2F385451%2FIstorija-srpskih-Jevreja-kroz-novinske-stupce&usg=AFQjCNHMZMd-YRTJ4qczTGnnFfw-WZxu6Q
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE_YWvlrbVAhUF6RQKHY-ABLw4ChAWCD0wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.politika.rs%2Fscc%2Fclanak%2F385451%2FIstorija-srpskih-Jevreja-kroz-novinske-stupce&usg=AFQjCNHMZMd-YRTJ4qczTGnnFfw-WZxu6Q
http://www.politika.rs/scc/autor/892/Dimitrije-Bukvic


 

југословенског простора, као и публикације које су издавали југословенски 
Јевреји по одласку у Израел после 1945. године, настојећи да очувају везу с 
бившом домовином. 

Од првог листа „Ел амиго дел пуебло” (Народни пријатељ) – месечника на 
ладино језику покренутог у Београду 1888. године – у претходних безмало 130 
година евидентирано је 76 различитих публикација јеврејске заједнице у Србији и 
бившој Југославији, а шест њих и даље излази. 

У почетку, ови часописи су имали углавном информативни, културни, поучни, 
верски, породични и пригодан карактер. Ентузијазам који је пратио њихово 
оснивање описује Самуило Алкалај, један од оснивача јеврејског клуба 
„Заједница”, у којем се окупљала јеврејска, али и српска омладина, и који је 1906. 
покренуо истоимени лист. Алкалај бележи да је „Заједница” садржавала и поучне 
и забавне чланке, а „растурана је и међу онима који нису били чланови”. У 
почетку, „из скромности или бојажљивости”, сарадници се нису потписивали 
именом и презименом, већ иницијалима. Био је то први јеврејски часопис у 
Србији писан на српском језику и ћирилицом. Али не и једини – после њега 
покренут је поменути годишњак „Меранос”. Како је дошло до његовог оснивања? 

– За време уставобранитеља (1842–1858) Јеврејима је декретом био забрањен рад 
у местима и варошима у унутрашњости Србије. То је значило да би морали да се 
преселе у Београд, напусте наслеђе предака и почну живот из почетка. Зато је 
неколико стотина чланова јеврејске заједнице широм Србије одлучило да пређе у 
православље – објашњава ауторка изложбе. 

Њихови потомци, да би сачували своју културу, традицију и порекло, почели су 
да издају „Меранос”, по свему судећи у првој деценији 20. века. 

Овај лист један је од раритета изложбе, који нису забележени ни у српској 
националној библиографији периодике, али их је ауторка Албахари открила 
припремајући поставку. Међу експонатима има оних који су штампани на 
ћирилици, латиници и хебрејском писму, као и на српскохрватском, мађарском, 
немачком, француском, јидишу и ладино језику, или су вишејезични. 
Представљена периодика обухвата информативну, политичку, забавну, па и 
спортску штампу, попут новосадских недељника на мађарском „Јуда Макаби” и 
„Макаби спорт”, књижевне часописе, омладинске листове... Поједини часописи 
нису осванули на изложби, али је прича о њима такође занимљива, јер су их 
објављивали Јевреји, официри Југословенске краљевске војске, и то у ратном 
заробљеништву у немачком Оснабрику после Априлског рата. У том логору, каже 
Биљана Албахари, обрели су се сви официри Војске Краљевине Југославије, међу 
којима и 400 Јевреја, заточених у бараци број 37 и соби седам. Они су у 
Оснабрику покренули часописе који су се, симболично, звали „Тридесет седам” и 
„Седам”. Изашло је укупно тридесетак бројева. 

– Занимљиве су и интерне новине које нису имале назив, а издавали су их за 
време Другог светског рата јеврејски заробљеници у италијанском 
конфинацијском логору Сумартин на острву Брачу. То није био прави логор, већ 
је у њему било делимично слободно кретање, а многи од тамо одведених Јевреја 
касније су прешли у италијанску окупациону зону и умногоме преживели – 
објашњава Биљана Албахари. 



 

Богатство различитости 
Поставка „Листање времена” указује на значај који су Јевреји имали у верској, 
политичкој, културној, уметничкој, научној, привредној и војној историји Србије, 
сматра рецензент изложбе, историчар Дејан Ристић. 

„Она сведочи и да су овдашњи Јевреји, остајући верни свом идентитету, 
истовремено искрено пригрлили особености и вредности аутохтоног 
становништва међу које су се досељавали. Поставка указује и на богатство 
различитости ових простора, које представља једну од најдрагоценијих 
карактеристика савремене Србије”, закључује Ристић. 

petar пре 8 дана 
 

Vrhunska izložba. Čestitke autorki, recenzentima i dizajneru  
postavke i kataloga.  BRAVO!!!  
  
 
http://www.politika.rs/scc/clanak/385451/Istorija-srpskih-Jevreja-kroz-
novinske-stupce 
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                     Vodič kroz medijsku industriju 
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Reagovanja... 

 
 
Dragi Arone, hvala ti. 
  
Sa najvecim zadovoljstvom sam procitala, neobicno zanimljiv, 
a naucno zasnovan tekst. Posebno sam ponosna, sto se 
pominje i casopis, u cijem izdavanju je, u Osnabriku, 
ucestvovao i moj stric Sima Karaoglanovic. 
 
Srdacan pozdrav nasoj vrednici Bilji. 
Vera Krotić – Zemun        10. avgust 2017.  
 
 
 
 
From: Ivan Ninic  
Date: 2017-01-22 1:48  
To: Biljana Albahari <albaharib@gmail.com 

Draga Biljana, mnogo vam hvala na stampanom primerku 
vase knjige. Nikako da vam  kazem da sam sa zadovoljstvom 
procitao da ste u vasim istrazivanjima pronasli i Judisches 
Volksblatt  koji je osnovao i uredjivao i brat moje bake sa 
mamine strane, Sigmund Ziga Handler. U njegovoj kuci sam u 
svom ranom detinjstvu vise boravio neko kod kuce, jer je 
imao tri sina u drugom braku, koje sam ja obozavao. Nazalost, 
stradali su u Novosadskoj raciji sa njihovom mamom. Ziga je 
otisao u Budimpestu da kod nadleznih vlasti nekako spreci 
raciju, ali su ga tamo ubili. 

U prilogu vam saljem fotografiju sa Zigom, njegovom zenom, 
decom, u sredini bratom (mislim) i njegovom zenom, i sa 
strane moj deda i ja koji sedim u babinom krilu.  

   Srdacan pozdrav, 
   Ivan  
 



 
 

   
 
 

http://mediasfera.rs/2017/07/24/20170724biljana-albahari-
jevrejska-stampa-u-srbiji-2/ 
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             Kako se finasirala štampa? Da li je bilo oglasa i ko su bili oglašivači? 



 

 

                „Narodni p rijatelj“, 1888.     „Narodni prijatelj“, 1893. 
 

    Dali su svi listovi štampani na srpskom, ćirilicom ili je bilo i onih na hebrejskom? 
 

 

 

 



 

      

      

      

      
 



 

 

 

 
 

http://mediasfera.rs/2017/07/24/20170724biljana-albahari-
jevrejska-stampa-u-srbiji-2/ 
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PORTAL RTS -  DIJASPORA      
VESTI IZ DIJASPORE I O DIJASPORI     http://www.srpskadijaspora.info/biljanino-listanje-

vremena/ 
Preuzeto sa: 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/2860290/biljanino-listanje-
vremena.html 
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   RADIO O IZLOŽBI 

РТС РАДИО БЕОГРАД 2   -   „НОВИ ДАН“ 
 
PRVA EMISIJA:  30.07.2017.   NEDELJA           AUTOR : DRAGANA VELJKOVIĆ 
  

DVA KLIKA NA:
RTS RADIO 2 nowi dan 30.mp3 Od  45:48 min. do  58:36 min. 

 
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2820405/novi-dan-.html 

 

       

     
 

DRUGA EMISIJA: 06.08.2017.   NEDELJA           AUTOR : DRAGANA VELJKOVIĆ 
 

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/2826951/novi-dan.html 

http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2820405/novi-dan-.html
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/2826951/novi-dan.html


 

 

 
 

 DVA KLIKA NA: RTS RADIO 2 novi dan nedelja 30. juli 17.mp3  Od  45:25 min. do  50:20 min. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 

   RADIO STUDIО B   DVA KLIKA NA: Studio B RADIO o izlozbi.mp3              

       Od  06:26 min. do  13: 01 min 



 

O IZLOŽBI NA SAJTOVIMA 
 

 
 

 

 
 
https://www.nb.rs/events/event.php?id=31896 
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http://www.balkanmagazin.net/danasnje-novine/cid167-
164402/unutrasnji-dijalog-o-kosovu-u-najavi 

 

Istorija srpskih Jevreja kroz novinske stupce 

Na izložbi „Listanje vremena”, u Narodnoj biblioteci Srbije, javnosti je prvi put 
predstavljena periodika koju su Jevreji objavljivali na ovom podneblju u prethodnih 130 
godina, prenosi Politika. 

„Bože, čuvaj kralja i milu nam Kraljevinu SHS”, piše na poleđini jedinog očuvanog 
primerka godišnjaka „Meranos” iz 1919. godine. Reč je o časopisu koji su pre Prvog 
svetskog rata pokrenuli Jevreji iz Kruševca, i to – pravoslavne vere. Ovo je ujedno 
jedan od brojnih jedinstvenih eksponata na nedavno otvorenoj izložbi „Listanje 
vremena”. 

 

 

http://www.balkanmagazin.net/danasnje-novine/cid167-164402/unutrasnji-dijalog-o-kosovu-u-najavi
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 ČASOPIS KUŠ!  
 

K U L T U R N O - U M E T N I Č K I  Š P A J Z  
 

Listanje vremena: Jevrejska periodika u Srbiji 1888-2016. 

 

          
                foto: Printscreen/ YouTube/ Biljana Albahari 

 

U atrijumu Narodne biblioteke u Beogradu do 23. septembra imaćete priliku da posetite 

izložbu Listanje vremena, Jevrejska periodika u Srbiji 1888-2016. Prilikom ulaska u atrijum 

pročitajte kratak istorijat prisustva Jevreja na teritoriji Srbije, koje seže u 9. vek nove ere, dok 

su prvi pisani izvori o njima zabeleženi sredinom 10. veka. Masovnije naseljavanje i 

organizovanje jevrejske zajednce pripada kasnijim vekovima, da bi tokom 19. veka propisima, 

zakonima i ukazima organizovan njihov život i rad na prostorima Kneževine i Kraljevine 

Srbije (pročitajte kopiju zakona kralja Aleksandra I Karađorđevića iz 1929. godine kojim se 

reguliše verska zajednica Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji). 

 

https://www.casopiskus.rs/


 

Kraj 19. veka, tačnije 1888. godina označava početak jevrejskog izdavaštva na našim 

prostorima.Tada izlazi prvi jevrejski časopis u Srbiji – El amigo del pueblo (Narodni 

prijatelj). Ovi prvi časopisi (Narodni prijatelj, Hašalom – Mir, El Luzero – Danica) 

objavljivani u Srbiji izlazili su na ladino jeziku – mešavini hebrejskog i španskog. Ipak, od 

ukupno četrdeset i sedamčasopisa pokrenutih pre Drugog svetskog rata, najviše ih je bilo 

štampano na srpskom jeziku – čakdevetnaest, dok je devet časopisa bilo dvojezično. 

 

 
foto: Printscreen/ YouTube/ Biljana Albahari 

 

Jevrejski Narodni kalendar (štampan između 1935. i 1941. godine) predstavljao je bogato 

izdanje od dve stotine ilustrovanih strana među kojima su se, osim kalendara, mogle 

pronaći i reklame, članci, prevodi i književni prilozi. U njemu su štampane pesme 

najpoznatijih jevrejskih pisaca tog doba čija vam imena možda nisu poznata, ali posetite 

izložbu i upoznajte se sa njima – ako vas zainteresuju, srećom, već se nalazite u biblioteci 

pa put do njihovih zbirki neće biti dug. 

Jedan od retkih godišnjaka koji je pod istim naslovom izlazio i pre i posle Drugog 

svetskog rata je Jevrejski almanah. Njegovo štampanje započeto je u Vršcu a sadržao je 

studije, naučne radove i sećanja na uglede jevrejske porodice. Nakon rata Almanah se seli 

u Beograd a u oba sučaja izdanja su imala veliki broj strana, ponekad i čitavih pet stotina. 

 



 

 

      
                  foto: Printscreen/ YouTube/ Biljana Albahari 

 

Ako vas interesuje računanje jevrejske godine i datovanje njihovih praznika, 

prelistajte Jevrejski kalendar. Od 1950. godine pa sve do danas on izlazi redovno, jednom 

godišnje. Časopisi poput Biletina, Dafke i Miš Maša predstavljali su medije jevrejskih opština 

ili ženskih sekcija, u kojima se lokalna zajednica informisala o svojim dnevnim, nedeljnim i 

mesečnim aktivnostima. Među izloženom periodikom može se naći i određeni broj časopisa 

za mlade (Kadima, Hadašot, Haj, Jofi) od kojih je jedan specijalizovan za tematiku letovanja! 

Tu je još i periodika štampana na stranim jezicima, kao i časopisi i novine koje obljavljuju 

srpski Jevreji u Izraelu. 

Do današnjih dana jevrejska periodika štampana u Srbiji broji sedamdeset i šest različitih 

izdanja (novina, časopisa, almanaha, kalendara) a većinu njih moći ćete da pogledate na 

izložbi.Svim ljubiteljima štampanih medija i pisane reči preporučujemo da posete izložbu i 

upoznaju se sa ovim, manje popularnim ali značajnim i zanimljivim, delom kulturnog i 

književnog nasleđa jevrejske zajednice naših prostora. 

piše: MoonQueen 

https://www.casopiskus.rs/listanje-vremena-jevrejska-
periodika-u-srbiji-1888-2016/ 
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http://www.naslovi.net/2017-07-22/danas/izlozba-listanje-
vremena-jevrejska-periodika-u-srbiji-1888-2016/20253075 
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Listanje vremena: jevrejska periodika u Srbiji (1888-2016) 

U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba Listanje vremena: jevrejska 
periodik a u Srbiji (1888-2016). Izložba traje od 21. jula do 23. septembra 
2017. godine. 
 
Na izložbi su hronološki predstavljena sva izdanja periodike Jevreja na 
današnjoj teritoriji Srbije u poslednjih bezmalo 130 godina. Izloženo je 76  
novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara koje su na ladino, srpskom, 
nemačkom, mađarskom jeziku objavljivale jevrejske opštine i njihove 
organizacije u Srbiji. 
 
Autor izložbe i kataloga je Biljana Albahari, bibliograf Narodne biblioteke 
Srbije. 
 

                             
 

                             
 
 

Detalji 
Objavljeno 24 jul 2017 
Datum poslednje izmene 06 maj 2018 
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http://www.minoritynews.rs/u-nbs-otvorena-izlozba-listanje-vremena-
jevrejska-periodika-u-srbiji-od-1888-2016-godine/ 
 

 

 

 

На изложби „Листање времена”, у Народној 
библиотеци Србије, јавности је први пут представљена 
периодика коју су Јевреји  објављивали на овом 
поднебљу у претходних 130 година. Детаљније 

 

       http://www.arhivistika.edu.rs/  
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http://www.glavnevesti.com/srbija/1726139/Izlozba-Listanje-vremena-
jevrejska 
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https://www.edukatori.com/Event/ShowDetailEvent?eventId=2045 
 

 

 
 

http://www.uns.org.rs/desk/media-news/48167/istorija-srpskih-jevreja-kroz-novinske-stupce.html 
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http://aktuelno.net/vesti/kultura/Izlozba-Listanje-vremena-jevrejska-
periodika-u-Srbiji-1888-2016/c/2748596 
 

Izl  
U Holu Narodne biblioteke Srbije danas je otvorena izložba "Listanje vremena: 
jevrejska periodika u Srbiji (1888-2016)". 
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Blj@k  Blog ljubitelja (alternativne) kulture 

 
 

NBS: Izložba o periodici Jevreja u Srbiji 
U petak 21, jula u 12 sati u Narodnu biblioteku Srbije održaće se otvaranje izložbe 
„Listanje vremena: pregled jevrejske periodike u Srbiji od 1888. do 2016. godine“, 
autorke Biljane Albahari, bibliografa u nacionalnoj biblioteci. Na izložbi se prvi put, 
hronološki i objedinjeno, predstavljaju sva izdanja periodike Jevreja u Srbiji. Na 
otvaranju će govoriti: istoričar Dejan Ristić i bibliograf Zdravka Radulović. 
Source: bookvar.rs (Srbija) 

NBS: Izložba o periodici Jevreja u Srbiji 
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http://bljak.info/srbija/nbs-izlozba-o-periodici-jevreja-u-srbiji/
http://bljak.info/srbija/nbs-izlozba-o-periodici-jevreja-u-srbiji/
http://www.bookvar.rs/?p=12861
http://www.bookvar.rs/?p=12861


 
 

 

 
 

http://rockafellow2.rssing.com/chan-
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SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 

 

 
 

http://savezjos.org/blog/u-nbs-otvorena-izlozba-listanje-vremena-
jevrejska-periodika-u-srbiji-od-1888-do-2016-godine/ 
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 Rekli su.... 
Draga Biljana, 

siguran sam da je tvoja izložba bila veoma važan događaj u kulturi 
Beograda. 

Veoma sam ti zahvalan na izvanrednoj izložbi, bitnoj za jevrejsku 
zajednicu, a ništa manje bitnoj, možda i važnijoj, za kulturu Beograda i 
Srbije.  

Želim da te uverim da mi je bilo veliko zadovoljstvo da prisustvujem 
otvaranju tvoje izložbe. Rekao sam Aronu da nikada sebi ne bih oprostio da 
nisam bio na otvaranju.  

Hvala ti na ljubaznom pozivu i dozvoli mi da se našalim, i kažem lako je 
Bilji kada je sretno udata.  

Želim ti svako dobro i puno uspeha.  

 Srdačan pozdrav,   Aleksandar Saša Nećak (Srbija) 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫ ~~~~~~   

 
Dragi Biljo i Arone,  
Najsrdačnije čestitke povodom otvorenja izložbe uz želje za puno uspjeha  
i svim Vašim budućim projektima (a i Vama "općenito")!!! 
(Ponoseći se zvati Vašim prijateljima...) 
Najiskreniji pozdravi, Ruth Kerkez  (Izrael) 

 

 
 



 
 

Dragi Arončik,  
mi treba vama dvoma da smo, a ja jesam, puno puno zahvalni za 
silan trud i vanredan doprinos. Zaista ste vas dvoje retko vredni i 
vredni za zajednicu. 
Voli vas oboje i postuje,  Branka Pavlović (Srbija) 

 

~~~~~~   ∫∫∫∫ ~~~~~~ 
 
Dragi moji, 
hvala vam što ste poslali fotose i link. Uživala sam i radujem se 
zajedno s vama. To je veliki događaj, a i samo je djelo veliko.  
Trebalo je to pronaći  i napisati - da više ništa ne kažem. 
Izuzetno lijepo i nesvakidašnje - osvijetljena je bibliografija i 
prikazan dio bogate kulturne, društvene, opće i nacionalne historije. 
Izložba je lijepa, a sama je knjiga puna informacija, artefakata, 
dokaza, materijala - to je istraživački rad, prikaz jednog stanja s 
naučne i istraživačke osnove. Trebalo je to napisati, a prethodno 
imati toliki materijal, doći do izvora, što znam koliki je posao. 
Objaviti knjigu je vrlo složeno u ovakvim okolnostima. To je građa 
koja zaslužuje veliki publicitet i predstavljanje javnosti. 
Zadivljena sam. Zaslužen uspjeh i publicitet. 
Nije kompliment, to su činjenice. 
 
Srdačno, vaša  Dragana Bogdanović (Bosna i Hercegovina) 
 

         
 

 



 
Da, da, to sam mislila. Da je Biljana vaša supruga.  
E  svaka vam oboma čast.  Isplivali ste sjajno iz “izbegličkog 
mulja” što nikako nije lako. 
 

Srdacno,   Jasna Levinger  (Velika Britanija) 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫ ~~~~~~ 

FANTASTICO  DUO  MARAVILJOSO  
ZAO  MI  ZBOG  OBOJE;  AL  EVO  ME 
SUTRA  

DAVOR  SALOM       (Srbija) 

~~~~~~   ∫∫∫∫    ~~~~~~ 
 

To je super Arone,  
i bas mi je drago da je Bilja sad u poslu u kome 
moze da pokaze svoju kreativnost. 
Pozdrav za vas dvoje  
Gliga i Gorana     (Kanada) 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫    ~~~~~~ 
 

Albaharigeta  ili  Zacin A 
 

Sve je bolje sa njim, da se zna! 
 

Dragi Albaharijevci, 
 

Cestitke & ponosni pozdravi Sarajevaca n'a 
gastarbajtovanju u CH. 
 

Rudi Finci  (Švajcarska) 



 
 

Nisam u Beogradu ali sam pažljivo pročitao današnji članak u 
"Politici".  
 

Čestitke uspešnoj supruzi, a kao što znamo iza svake uspešne  
žene stoji muškarac! 
 

Ustvari, čestitke porodici Albahari! 
(čak je  u stihu!) 
 

Srdačno  Ivan  Nador  (Srbija) 

 
~~~~~~   ∫∫∫∫ ~~~~~~ 

 

Dragi Arone, 
 

Procitao sam u danasnjim novinama poduzi clanak o lepom i velikom 
uspehu Tvoje supruge. Nazalost, nemam Tvoju privatnu imail adresu  
pa s toga pisem na adresu Saveza. Molim Te da supruzi predas Aninu  
i moju iskrenu cestitku za uradjeni posao. Ne mogu ni da zamislim  
koliko je vremena, meseci, godina trajalo dok je zavrsila ovaj svoj opus. 
Da li bi izlozba mogla  na jesen da se donese u N.Sad?  
Uveren sam da bi uspeh bio izvanredan.  
 

Jos jednom iskreno cestitamo uz srdacan pozdrav , 
                                               Ana i Teodor Kovac (Novi Sad) 

 

~~~~~~   ∫∫∫∫ ~~~~~~ 
 

Sinoć smo gledali veliki prilog oko pola osam na TV Studio B 
o Biljaninoj emisiji.  Jutros ima u Politici veliki tekst na pola 
strane. Biće ih još nadamo se. 
Čestitamo za izložbu i ovom prilikom i velikom publicitetu 
koji zaslužuje.   

Mira i Radivoje Davidović (Srbija) 
 
Evo da vam javim ako već niste videli. Na portalu Medijasfera i na 
fejsbuk stranici istog portala objavljen je veliki intervju sa Biljanom 
sa dosta fotografija. 
 

Radivoje Davidović 
 
 



 
Arone, nisam bio tu, a nije ni Zoran. Svakako cemo  
ici na izlozbu cim se on vrati. Citao sam prilog u 
Danasu, vrlo je dobro prikazao izlozbu.  
Puno pozdrava tebi i supruzi.  

Mento Mentović  (Srbija) 
 

Danas sam u povratku svratio na izlozbu. Mogu ti reci 
da je utisak impresivan i vredelo je truda. Video sam 
i film. Tvoja supruga i ti uradili ste veliki posao. 
Ne znam da li je predvidjeno da se sa ovom izložbom 
obidju i vece jevrejske opstine u Srbiji / to bi  
moglo da bude u organizaciji JIM-a/. Pozdrav   

          Mento 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫    ~~~~~~ 

 
Hvala na  prilogu, Bilja ti to dobro odradjuje.  
Nek’ je sa srećom 
Pozdrav,   Zoran Levi           (Velika Britanija-Škotska) 

 
~~~~~~   ∫∫∫∫     ~~~~~~ 

 
Cestitam na Jos jednom uspehu I znacajnom ostvarenju!  
Zamolio bih te Arone ako postoji katalog izlozbe da mi sacuvas 
jedan primerak. I pitaj Biljanu Gde je pronasla onaj godisnjak 
Meranos? Jako zanimljiva a nepoznata stvar... 

Miloš Damjanović  (Srbija-Kosovo i Metohije) 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫     ~~~~~~ 
 

 
Joooj  super,  cestitamo 
nisam  znao  da  je  bilo  pravoslavnih  marana!!!  
To  moramo  da  istrazujemo  malo  dublje 
Cao,   Raka Levi  (Srbija) 
 

 



 
 
 

                   
                   H.Matisse                                H.Matisse                         H.Matisse                       Van Gogh  

           Srdačne častitke povodom otvaranja izložbe na kojoj se predstavlja tako važna 
pisana građa koja je izuzetan i sveobuhvatan dokument o jevrejskoj periodici 19.i 
20. stoljeća. Takvo nešto nije obuhvaćeno do sada. Želim uspjeh, zapažen rezultat 
koji će potaknuti i ostale na poticanje u svakom pogledu, osobito da ovakvi 
istraživački poduhvati budu predstavljeni javnosti i autor podržan. Šaljem i nekoliko 
buketa cvijeća. 

Vaša Dragana                                                      
 

~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 
 

 
  Lijepo se folirate.   :-)  Mirjana  Nikolić      (BiH) 
 

 
~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 

 

Drago je i nama sto smo bile, divna je izlozba i vrlo rado 
cemo koristiti materijal.   
 
Malo smo u skripcu sa vremenom , bilo bi super ako u 
septembru uspemo da osmislimo jednu radionicu i dovedemo 
djake na izlozbu... 
 
Pozdrav, 
Sonja Viličić  -  „HAVER Srbija“ 

 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 



 
 

Kerida,  veliki  posao  veliki 
rezultat.  Svaka  čast!  Trebalo  je  to 
skupiti,  obraditi... Čestitke  i 
komplimenti.  Ponosna  na  tebe 
tvoja  
Radmila Đorđević        (Srbija) 

 

 
~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 

 
 

Draga Biljo,  
 
Ne znam da li si dobila SMS od mene. Nešto mi i telefon 
brljavi danas. 
Jako mi je žao što danas nisam došla na otvaranje 
izložbe.  
Videla sam izložbu jutros, doduše kroz prozor i izgleda 
sjajano! 
Sada ti ovako čestitam i želim ti još mnogo ovakvih 
projekata ☺ Zaista je milina videti kad neko tako 
predano i sa ljubavlju radi svoj posao i zaista se 
radujem što si došla na mesto gde tvoj puni kapacitet 
može da se realizuje  
 
Ti si zaista prava inspiracija  
 
Veliki pozdrav!  Zorica Janković   (Srbija) 

 
 

~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 
 

Uspjeh na kulturnom i poslovnom planu, sigurno, 
vam "duva u jedra" što vam iskreno zelim. 
 

Tanja  (Austrija) 
 



 
~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 

 

Ej, evo me u Austriji, Reichenau an der 
Rax....Pročitao članak. Baš mi je drago za 
izložbu. Višestruko dobra stvar! Morat ću ti 
ženu još jednom poljubiti! 

Ranko Milanović-Blank   
(Bosna i Hercegovina)  
 

~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 
 
Čestitam, nisam znao za izložbu. Baš mi je žao što 
nisam tu da dođem da pogledam. 
 
Mario Vodopivec  (Kanada) 

 
~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 

 
 
 

Draga Biljo,  
Zaista uživamo na Visu 
Vama hvala na ukazanom poverenju. 
Bilo je zadovoljstvo sarađivati u realizacij 
jednog tako važnog projekta. 
Vidimo se kada se vratimo na kopno  
Prijateljski, 
Dejan Ristić    (Srbija)  
 
. 



 
~~~~~~   ∫∫∫∫      ~~~~~~ 

 
Draga Biljana,  
Hvala i vama što ste pripremili tekst koji 
sam pročitala prilikom otvaranja, zbilja 
mislim da je bio veoma primeren prilici i 
doprineo je lepoj i otmenoj atmosferi.  
 
Pozdravi, Milena Đorđijević,  PR  Odeljenja za 

       programe iz kulture i protokol NBS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 REZIME IZLOŽBE 
 

 

     Izložba „Listanje vremena“  
 

u Narodnoj biblioteci Srbije, trajala je od 21. jula do 23. septembra 2017. 
 
 

    Konceptualno, izložba je bila podeljena na  
 

period pre i posle Drugog svetskog rata, i tematski.  
 

Postavke izdanja do Drugog svetskog rata  su: novine i časopisi na srpskom jeziku 
/ na nemačkom, mađarskom i ladino jeziku / cionistička izdanja / najstariji 
časopisi (na ladino jeziku) / Jevrejski narodni kalendar / Jevrejski almanah.   
 

Postavke izdanja posle Drugog svetskog rata  su: jevrejski časopisi objavljivani 
izvan Srbije / Jevrejski kalendari i Bilten JIM-a / časopisi na engleskom jeziku / 
časopisi Jevrejskih opština i ženskih sekcija / omladinski časopisi / godišnjaci – 
zbornici, izdanja za jevrejsku književnost i versko nasleđe / Jevrejski pregled kao 
osnovno glasilo jevrejske zajednice Srbije. 
 
 
Značaj i zanimljivosti izložbe: 
- Najveći značaj izložbe je da je prvi put na jednom mestu predstavljena i široj 

javnosti dostupna za pogledati, kompletna periodika Jevreja u Srbiji, od njenih 
početaka iz 1888. godine, do danas. 

 

-    Prva zanimljivost je najstariji časopis  El amigo del pueblo - 
Narodni prijatelj, štampan u Beogradu 1888. godine. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

-   Zatim časopis-godišnjak Meranos, pokrenut 1907. godine u Kruševcu od 
strane Jevreja koji su prešli na pravoslavlje. 
 
 

-     Tri novine koje su izdavali Jevreji tokom Drugog svetskog rata, 400 
Jevreja oficira vojske kraljevine Jugoslavije u ratnom zarobljeništvu u Osnabriku u 
Nemačkoj, kao i 211 njih u italijanskom konfinacijskom logoru u Supetru na Braču.  
 
 

-       Šest časopisa koje su pokrenuli Jevreji iz 
Jugoslavije i Srbije, u Izraelu i SAD-u, od kojih dva izlaze još uvek. 
 
 

-           Danas u Srbiji i izvan Srbije izlazi 6 jevrejskih časopisa, od 
kojih dva izlaze već 68 godina (Jevrejski pregled i Jevrejski kalendar), a treći (Most) 65 
godina. 

 
Tehničku opremu na izložbi čine: 
 

-        ekran sa četiri video filma od po 
desetak minuta 
 

-    tablet sa slikama naslovnih strana svih časopisa  
 
 



 
 
- i muzička pozadina sa sledećom muzikom: 

ISRAEL -EREV SHEL SHOSHANIM (anonymous musicians)       
https://www.youtube.com/watch?v=KGwuQ8JLowo                                                          3,19 

Hinei Ma Tov - Beautiful Piano Cover by Vlad Kramarchuk (free music 
download)      http://www.downloadyoutubeonline.com/video/KT9F6FeSnrA              1,48  

Ose Shalom - nice piano cover (free music download)      

http://www.downloadyoutubeonline.com/video/-g2kYeDjVwI                                          2,26    

Boris Savchuk Yevarechecha - Jewish Chassidic           https://www.youtube.com/watch?v=wsJD7geTQwI                  
                             3,26 

Boris Savchuk - Oyfen Pripitchik - Authentic Jewish melody        https://www.youtube.com/watch?v=qhK9CUktcPc               
                                                               3,15 

JERUSALEM OF GOLD KARAOKE KLEZMER FESTIVAL              
https://www.youtube.com/watch?v=w7HqmZDuy7s                                4,27 

Hevenu schalom alechem (Michael Schlierf, Piano)                          

 https://www.youtube.com/watch?v=BbLyz-Z19ms                                                                            1,32 

Jewish Folk Song - Tumbalalaika    https://www.youtube.com/watch?v=sS_Hxjz93gw              1,16 

Panflute - Instrumental Relaxation Music - Hebrew Version        
https://www.youtube.com/watch?v=p88dfAEQhuY                                                                                  3,20 

Hevenu Shalom Aleichem Instrumental                   
https://www.youtube.com/watch?v=JQwJ7qTqCj0                                                                 1,29 

 
 

 
      
Uz izložbu je objavljen i katalog u vidu monografije, na 63 strane, sa dodatnim 
prilogom (na osam strana) spiska naslova svih 76 periodičnih jevrejskih 
publikacija, objavljivanih u Srbiji u vremenu od 1888. do 2016. godine. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wsJD7geTQwI
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Popraćenost izložbe medijima: 
 
Prilog o najavi izložbe i samoj izložbi preneli su: 
 

Tri  puta na dve TV stanice:    РТС   i        -  2  puta 
 
 
 

Tri  novine / dnevni listovi:          i    
 
      

               i mesečni list   
 
 
 

Dve  radio stanice:  РАДИО БЕОГРАД 2   -  2  puta  
 

i    
 
 

Četiri portala:  Vodič kroz medijsku industriju 
 
 

    i     i   K U L T U R N O - U M E T N I Č K I  Š P A J Z  

 
 
i  

        РТС – Дијаспора          

                 
 
 
 
 



       

   24 linka:                    
 

                                         
 
 

                                             
 

                                                              
 

                                                

 

                         Edukatori                     Aktuelno|net  
 

                                      
 
 

        Blj@k  blog ljubitelja (alternativne) kulture 
  
 

                          
 
 

                         

 

http://aktuelno.net/
http://bljak.info/


 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 

        
 

         
 

        
 

          
 

      
 
 



   Post festum... 
 

 

 
 

У Народној библиотеци Србије одржана је радионица, као део 
семинара At the Source - South East Europe: Belgrade Serbia, у 
сарадњи са Националном библиотеком Израела. 
 
Архивисти и библиотекари из региона, Грчке, Шпаније и Израела, 
имали су прилику да сазнају нешто више о историји Народне 
библиотеке Србије и њеним богатим фондовима. Креативни део 
радионице одржан је у лабораторији Одељења за конзервацију и 
рестаурацију. Предавање на тему „Јеврејска периодика у Србији 
(1888-2016)“ отвара идеје за нова научна истраживања. Дискусија је 
настављена у атријуму Народне библиотеке Србије, уз поставку 
истоимене изложбе. 
Радионица у Народној библиотеци Србије завршена је успешно. Нове 
идеје и позиви на сарадњу отварају врата заједничким програмима и 
пројектима. 
Семинар у Београду траје до петка, 3. новембра. 

•  Фото албум 
 
 

https://photos.app.goo.gl/dwxGTRv54jbv1do83


 
Радионица у сарадњи са Националном библиотеком 

Израела. Народна библиотека Србије, Београд 
2.11.2017. 
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