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Јеврејски историј.сюи музеј из Београда опет је предста~ио ју

гословенској јавности једну од својих збирки - збwрку новина и ча

С.'I{)Писа. У каrгалогу издаwм поводом отварања изложбе Јеврејска 

штампа на тлу Југославије до 1941. године даrт је сажет преглед из
давачке дјелатности која се тиче јеврејсi{е проблематике у ширwм 

оквирИЈМа, а напосе у нашој земљw. Аутор текста. изложбе и ката

лога је Милица Михаиловић, сара•дник Музеј·а. 

Beli у уводу ухазано је на неистра<}кеност питања везаних за 

јеврејску штампу и истакну'Га· потешкоћа у тратању за неким лис

товима чИiји примјерци нису саrчувани ни у земљи ни у ин.остранст

ву (БешаЈюм и Пасатиемпо). 

Први јеврејски лист појавио се 1667. у Амстердаму. Од тада 

до 1929. године, у седа-мдесетак земаља штампано их је око пет хи
љада. Највише их је било крајем 19. стољеliа, а у вези са ширењем 

нацwоналне свијести и сти;цањем грађанске равноnравноеrи. Почет

Н'И, махом ·обавјештајни и просвјетwтељски профил, неки од њих за

државају и нак·он првог свјетског раrта, ДО'К се други стављају у 

службу појединих страна•ка. 

Јеврејски часОIIпrси у ЈугославИiји штампани су на њемачком, 

мађарском, јидишу и српск·охрватском. ВеliиноМЈ су то били >>гра

ђанСК'и-либерално« опредијељени седмичници. »Појава, изглед и са
држај новина били су у уској заа3исности од политичких и д:ру.шт
вених прилика, екQ'НОмских могуliности и међунацwоналН'их о.цноса 

у ПGјединим деловима Југославије у којима су живели Јевреји. Дру

ги оснQвн·и чинилац који је утицао на изглед листа било је стање 

духа у јеврејској средини у којој су по:кренути часопис или новина« . 

Од појаве првог јуrо.словенског јеврејског лисЂа (El amigo del 
puevlo - НарGдни при•јатељ) 1888. до 1941. штампано их је, наводи 

се, преко 60. У попису на кра•ју кат.алога набројано их је, међу-
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тим, 70. Тематски су били: »лока·лни, национални, верски, музички, 

спортски, шаљиви, ОМЛ()!ДИ'Нски, дечији, уметни:чки, информативни, 

просветитељски, приrюдни«. 

У дијелу текст.а који слиједи ау•юр r•овори о приликама. у јев

рејским срединама гдје су се јављале иницијативе за покретање 

листова. Тако су у Сарајеву, на прИЈмјер, излазили: Ла Алборадэ: 

(1900--1901), Жидовска свwјест (1919-1924), Јеврејска трибуна 

(1921), Нова жидовска свијест (1924-1928}, Јеврејски жимт (1924-
··- 1!)28), Јеврејски глас (1928-1941) и Џепни календар. На страница
ма ових листова, у овисности од њихо•ве концепције, налазиле су 

мјеста вијести из земље и иностранства, прилози ИЈЗ кљижевности, 

о.бјављиваони су и: најављивани »састанци разних кружока, клубо

ва, организација«, 

Тек на крају дато је објалпљеље да је »Вредност часописа« ио 
збирке Јеврејског историј·ског музеја »процељивана ... према кул
'l'урно-уметничком доприносу југословенском културном м·озаику и 

rю документарном материјалу о историји југословенских Јевреја 

који се може к·ористити' из одређеног листа«. 

Слиједи за~кључак увода на енглеском језику и каталог лw~
тов.а пореда'Них абецедним редом по м;јестима изда.в.аља. Уз називе 

листова наведени су неопходни подаци. о учесталости и времену из

лажеља, власништву, уредниurтву, штампарији, величини, тиражу, 

тренутној похраљености и оријентацији. Према евИЈДенцији направ
љеној у Музеју, јеврејске новине и часошrои штњмпани су у: Беог
раду (15), Карловцу (1), Новоом Бечеју (1), Новом Саду (13), Осијеr<у 
(fi), Сара•јеву (7), Скюпју (1), Суботици (7), Вршцу (1), Загребу (17) и 
Земуну (1). 

Војка Бес.аровиh 

Весе.1ниt Ђypeтufi, НАРОДНА ВЛАСТ У БиХ 1941- 1945. БЕОГРАД, 

Народна кљига 1981, стр. 363 

Кљига Веселина Ћуретића, >>Народна власт у Босни и Херце
говини 1941-1945« спад,а у ред првих юомплетних студија из ИЈсто
рије НаЈстанка, развоја и рада народне власти у току на.родноосло-

бодилачк·ог рата. Неhемо· погрешити ако кажемо да је ово једна од 

најзначајни.јих тема и страница историје НОР-а и револуције у Ју

гославији, јер је народна власт била један од на~јважнијих чинилаца 

организоваља и вођеља осл·ободилачке борбе и главни неИЈМар дру

штвено-полити:чких промена· на тлу Југослав'Ије у '!'оку другог свет

ског рата. 

Није H<li одмет да се подсетимо да је у време истраживаља и 

писаља рукописа ове кљиге, К<Јја је стицајем низа око·лности чекала 
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