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Библиотека Матице српске приредила је  

178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују у 

електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.  

 

Електронски каталози изложби се трајно чувају на  

CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 

штампаним каталозима досад постављених  

изложби, и на сајту  
www.bms.rs 



Изложбе БМС у 2021. 
 

304. 4−28. јануар: Сава Шумановић (1896–1942) – 125 година од рођења 

305. 29. јануар – 28. фебруар: Јован Дучић (1871−1943) – 150 година од рођења 

306. 1–30. март: Шарл Бодлер (1821−1867) ‒ 200 година од рођења 

307. 31. март – 3. мај: Јубилеји србуља:  

          500 година Зборника за путнике Божидара Вуковића (1521) и Псалтира 

горажданског (1521); 

          460 година Псалтира Вићенца Вуковића (1561) и Триода посног Стефана од 

Скадра (1561) 

308. 5–27. мај: 230 година првих српских новина (Беч, 1791−1792) 

309. 28. мај − 17. јун: Ђорђе Натошевић (1821−1877) – 200 година од рођења 

310. 18. јун – 4. јул: Фјодор Михаилович Достојевски (1821−1881) – 200 година од 

рођења 

311. 5. јул – 25. јул: Пол Валери (1871–1945) ‒ 150 година од рођења 

312. 26. јул – 22. август: Франциско Гоја (1746–1828) – 275 година од рођења 

313. 23. август – 19. септембар: Добрица Ћосић (1921–2014) ‒ 100 година од рођења 

314. 20. септембар – 10. октобар: Рене Декарт (1596–1650) – 425 година од рођења 

315. 11−31. октобар: Светозар Марковић (1846−1875) – 175 година од рођења 

316. 1−21. новембар: Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716) – 375 година од рођења  

317. 22. новембар – 16. децембар: Марсел Пруст (1871–1922) ‒ 150 година од рођења 

318. 17. децембар 2021 – 2. јануар 2022: Роман Јакобсон (1896−1982) – 125 година од 

рођења 
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230 ГОДИНА ПРВИХ СРПСКИХ 

НОВИНА  

(Беч, 1791−1792) 
 

 

Електронски каталог изложбе број 308  
 

Нови Сад 

5. мај – 27. мај 2021. 
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Библиотека Матице српске је на основу грађе  

из својих збирки приредила изложбу поводом  

230 година првих српских новина  

Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791−1792). 

Електронска изложба садржи опис оригиналног и 

фототипског издања  

и литературу са сигнатурама. 



230 година првих српских новина 

Серпскија повседневнија новини  

(Беч, 1791−1792) 
 

 

 

Аутори 

Мр Душица Грбић 

Александра Драпшин 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


ПРВЕ СРПСКЕ НОВИНЕ 
 

• Дозволу за покретање првих српских новина затражили су 

1790. Србин Емануел Јанковић из Новог Сада,  писац, 

преводилац, штампар, и Грци, браћа Публије и Георгије 

Маркидес Пуљо у Бечу, заједно са неколико српских трговаца. 

• Тражену дозволу добила су браћа Маркидес Пуљо. Они су по 

занимању били штампари, а пре српских новина, 31. децембра 

1790. покренули су лист на грчком језику – Ефимерис. 

• Прве српске новине појавиле су се у Бечу, 14. марта 1791. 

године под називом Серпскија повседневнија новини.  

• Излазиле су два пута недељно, уторком и петком.  

• Претплатна цена  је била 14 форинти годишње. 



Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

                                              РПСр II 1 

                                         Дигитална БМС 

• Од петнаестог броја 

промениле су наслов у 

Серпскија новини, с обзиром 

на то да нису излазиле 

свакодневно. Излазиле су до 

краја децембра 1792. (негде 

се наводи 28, а негде 30. 

децембар 1792), а последњи  

доступан број датиран је 10. 

децембра 1792. (бр. 99). 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1
http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1
http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


• У  првој  години објављена 

су 84. броја, а у другој 105 

бројева. 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Штампане су на осмини 

табака, у два ступца, 

црквеном ћирилицом.  
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• Уређиване су 

по узору на 

бечке немачке 

новине сличне 

врсте, 

превасходно на 

Wiener Zeitung. 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

                                              РПСр II 1 

                                         Дигитална БМС 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Биле су намењене 

„славеносрпском 

високоблагородном клеру 

и народу.ˮ  
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                                         Дигитална БМС 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Заглавље чини китњаста 

бакрорезна заставица. Изнад 

је трака, на којој пише да 

излазе „с цесарско-

краљевским всевисочајшим 

дозволенијем.ˮ Испод је 

постоље, на којем је урезан 

наслов новина, у средини 

седи витез, држећи у десној 

руци мач пободен у земљу, а 

у левој штит, украшен 

српским крстом са четири 

оцила. Око њега су добоши, 

топови и оружје. 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

                                                                Дигитална БМС 

 

• Поједини одељци одвајани су вињетама или хоризонталним 

линијама. 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1
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• Насловна заставица 

као у првом годишту 

јавља се и у другом 

годишту (1792), осим 

у бр. 2‒22 где су 

коришћене три 

различите вињете. 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Бр. 2‒7 и 13‒14 

 

 

 

 

 

• Бр. 8‒9 и 15‒22 

 

 

 

 

 

• Бр. 10‒12 

 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• У првом броју објављен је и  

Предговор, тзв.  

Предисловије. У њему је 

изражена, поред огромне 

захвалности и похвала  

Височанству Леополду II  на 

дозволи за издавање новина.  

                                              РПСр II 1 

                                         Дигитална БМС 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

                                              РПСр II 1 

                                         Дигитална БМС 

 

• По речима издавача мотиви 

за покретање српских новина 

су просветитељске природе, 

с надом да ће српски народ  

моћи да буде информисан на 

свом језику.  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Доносиле су претежно 

вести политичког и војног 

садржаја, које су већином 

преузимане из разних 

немачких листова.  

Бр. 3, 1791. Бр. 5, 1791. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Вести су биле са свих 

континената, осим из Аустралије. 

• Највише је било вести из 

Аустрије, затим Пољске, 

Румуније, Француске, Енглеске, 

Пруске, Русије итд. 

Бр. 64, 1792. 

Бр. 77, 1792. Бр. 12, 1792. 
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                                         Дигитална БМС 
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• Објављивани су и текстови из 

других области – 

књижевности, школства, 

медицине итд., а публиковани 

су и прегледи књига, разни 

огласи и сл.  

 

• Репортажа о оснивању 

Карловачке гимназије, 

основане 1791, када су и прве 

српске новине покренуте (бр. 

44, 1791) 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 
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Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 
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Дигитална БМС 

 

• Прва вест  

      (бр. 1, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 
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Дигитална БМС 

 

• Први извештај  

      (бр. 1, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Први оглас (бр. 2, 

1791)  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прва биографија 

(генерала 

Суворова) (бр. 3, 

1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 
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• Прва медицинска подука  

(како реаговати у случају 

беснила) (бр.  25, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прво писмо 

     (бр. 1, 1791) 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прво посебно 

издање (поводом 

смрти  Потемкина) 

(бр. 65, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Први драмски састав, први 

стихови Стихи Харонови  (бр. 65, 

1791)  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Најава календара (извештај о 

дозволи Илирске канцеларије 

да се допусти да и српски 

народ, као и остали, има свој 

календар).  

• Календар почиње од 1. 

jануара 1792. 

• Садржаће и славну историју 

српског народа и друге 

корисне информације.  

•  Пренумеранти часописа ће 

добити календар на поклон.  

(бр. 72, 1791). 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Оглас за књигу 

Благонравије, да се 

може купити за 20  

крајцара ( бр. 77, 

1791)  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Први епитаф (бр. 79, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Први етнолошки 

опис народа – 

Грузина (бр. 81, 

1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прво завештање (20.000 

форинти) 

 

• Тестамент карловачког 

трговца Димитрија 

Анастасијевића Сабова, 

који је имовину завештао 

Карловачкој гимназији 

(бр. 82 и 83, 1791) 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Први фељтон – извод из 

Јулинчеве  Историје 

народа (бр. 12, 1792) 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прва исправка (односила 

се на број 83 из 1791. 

године и тицала  се 

грешке именовања 

архимандрита  манастира 

Ковиља) (бр. 6, 1792) 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Оглас на српску књигу 

Краткоје сочињеније о 

приватних и публичних 

дел Алексија Везилића 

(бр. 33, 1792)  

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прва сатирична прича 

Сатирическа повест о 

Францији (бр. 54, 1792) 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

                                              РПСр II 1 

                                         Дигитална БМС 

 

• Први цртеж (мали 

брод, на дну стране, 

на крају броја) (бр. 

54, 1792)  

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1
http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1
http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

• Прва козерија у дијалогу – 

Дамјан и Ранисав у доњем 

свету (бр. 61, 1792)  

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


• Оглас на књигу Мали 

буквар за велику децу. 

Цена ове књижице за сто 

комада била је 15 

форинти. Један комад 

стајао је 10 крајцара (бр. 

42, 1792) 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


• Oбавештење о новом 

календару за лето 1793. 

(бр. 95, 1792) 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


РОбСр II 1.1 

Дигитална БМС 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Први књижарски оглас за 

новине, календар и 

Благонравије, штампан на 

посебном листу као додатак, 

послат са новинама уз 

последњи број за 1791. 

годину 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RObSr-II-1


• Први познати дописник за 

српске новине био је Стефан 

Рајић из Осијека, а било је и 

дописника из Земуна, 

Сремских Карловаца, 

Темишвара, Новог Сада и 

других места.  

 

 

• Бр. 16, 1791. 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


• Бр. 4, 1791. 

• Бр. 60, 1791. 

• Бр. 24, 1791. 

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


• Језик новина наилазио је на осуде, 

јер је био неразумљив ширем кругу 

читалаца.  Представљао је 

мешавину српскословенског, 

рускословенског и нарочито 

народног језика уз присуство и 

дијалекатских црта својствених 

данашњем шумадијско-

војвођанском дијалекту.  

• Због неразумљивог језика и 

непознавања писма црквене 

ћирилице, као и због 

неинтересантних чланака широј 

јавности, новине су имале мали број 

претплатника и  брзо су 

обустављене.  

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


• Након две године излажења, новине 

су угашене. Браћа Маркидес Пуљо 

су протерани из Беча.   

 

• Стефан Новаковић  је следећи  који 

је наставио рад на развоју српског 

новинарства и објавио 28. децембра 

1792. први број Славеносерпскија 

вједомости.  

Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

РПСр II 2 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2822/id:0


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Библиотека Матице српске, колико је познато 

једина поседује комплет првих српских новина из 

1791.  Комплет је добила на поклон 1902. од 

госпође Емилије Савић из Сегедина заузимањем 

Лазе Шевића, сегединског пароха.  

БМС III 432787/3 

Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=143849735


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Радивоје Врховац је први 

детаљније описао прве српске 

новине 1904, истакавши да је 

Матичина библиотека дошла 

у посед српских новина које 

су излазиле у Бечу 1791. 

године. 

Патронат 4406 



Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

• Друго годиште 

Библиотеке 

Матице српске 

РПСр II 1 

Дигитална БМС 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1


Прве српске новине Серпскија повседневнија новини (Беч, 1791‒1792) 

ФТ III 12 
 

• Фототипско 

издање првих 

српских новина 

објавила је 

Матица српска 

1963. године. 



ЛИТЕРАТУРА 

(избор) 



БМС III 432782 



Прилог Радивоја Врховца 

Патронат 4406 



БМС III 430269 



БМС III 434601 



Патронат 10616/1930 



БМС II 449280 



БМС IV 21695 



БМС III 432362/1 

Дигитална БМС 
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1963. 

БМС II 449290 

Дигитална БМС 
 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=318510


1963. 

БМС II 449290 

Дигитална БМС 
 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=318510


БМС IV 23057 

Дигитална БМС 
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БМС IV 23057 

Дигитална БМС 
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БМС IV 23057 

Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=50798343


БМС III 432787/3 

Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=143849735


БМС III 29112 



БМС III 432268 



БМС III 44098 



БМС III 430256 



БМС III 430771 



БМС III 431026 

Дигитална БМС 
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БМС III 431026 

Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/pub.php?c=28790535


БМС III 431135 



КПз I 139 

Дигитална БМС  
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БМС II 440674 
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БМС III 432866 

Дигитална БМС  
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Дигитална БМС  
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БМС III 432866 

Дигитална БМС  

http://digital.bms.rs/pub.php?c=111103495


ДПв III 281 



БМС III 456199 

Дигитална БМС  

http://digital.bms.rs/pub.php?c=236377351


Рекли су о  

првим српским новинама 



Садржина листа била је искључиво политичка, и 

тај први српски лист имао је више карактер 

једног политичког билтена. Из немачких листова 

су просто превођене дневне политичке вести, без 

икаквих развијања, објашњавања и личних 

погледа.  

 

Јован Скерлић, 1911. 



Прву молбу за издавање „грчко-илирских и немачких 

новинаˮ М. Пуљо је поднео већ 14. VI 1788, али о тој 

молби није ништа одлучено, јер је сличну представку 

за „грчко-илирске новинеˮ марта 1788. поднео други 

Грк у Бечу, Димитрије Теохариди... 

 

После завршетка сабора, дворским декретом од 15. 

XII 1790. Пуљо је добио коначну одлуку за издавање 

својих новина. 

Пуљове „Сербскија новиниˮ излазиле су од 14. III 

1790. до 30. XII 1792, а штампане су у Курцбековој 

ћирилској штампарији. 

 

Славко Гавриловић, 1968. 



Прве српске новине, заборављене и погрешно 

оцењиване и у науци још увек неправедно 

занемарене, нису, међутим, такве да их се треба 

стидети ако се њима не да поносити. Ако све што 

је у њима штампано није оригинално, ако је то на 

језику који није никада било лако читати, ако су 

оне по неким елементима наивне, ипак нису лошије 

од оновремених новина других народа. Пружале су 

српским читаоцима, додуше у мањој количини, 

мање занимљиво и, наравно мање поуздано, оно 

што новине углавном пружају и данашњим 

читаоцима. То није мало, и то треба ценити. 

 

Лазар Чурчић, 1969.  



...на основу већ поменутих језичких црта јасно је да 

му је један Србин (или чак неколико Срба) пореклом 

из Војводине помагало у писању чланака за његове 

новине. Иначе, не би се могло разумети како је један 

Грк могао да пише оваквим језиком који се одликује 

војвођанским цртама... Потребно је нагласити да 

су Пуљине новине од важности за оне који се баве 

историјом српскохрватског језика, јер се у њима 

одражава низ црта које још нису проучаване. 

 

Александар Албин, 1972. 



Први српски лист заслужује пажњу књижевног 

историчара не само по вестима о књигама него и по 

књижевним прилозима који су објављени у њему. 

Већина тих прилога настали су на маргини политичких 

збивања о којима пишу новине. Вести се често преносе 

на литераран начин или се дају коментари у 

књижевној форми. Истакли смо да се писање о 

оснивању Карловачке гимназије завршава стиховима о 

њеном оснивачу... Тај необични новинарски поступак 

примењује се више пута у листу. 

 

Јован Деретић, 1976. 



Вести о Србима и српским стварима су заправо 

бројније, јер се о њима у многим прилозима налазе 

саопштења и новости које су, по географском 

одређењу, другачије лоциране... Из ових извешћа се 

успутно дознаје о манастирима Златици, Месићу и 

Черевићу, о уређивању грунтова и градњи насеља у 

Футогу, Черевићу, Руми, Чалми, Илоку, Шиду и 

Вуковару, у складу са прописима за Војну границу. 

Ови написи иду у ред поузданих извора за упознавање 

тадашњих друштвених прилика и из њих упечатљиво 

провејавају подаци и слике непосредних догађања, 

лица и расположења... 

 

Миле Недељковић, 2001. 



...Сербскија новини нису само најранији споменик, 

него у многоме и задата мета, која се морала 

пребацити. Другим речима, оне су обавезујућа 

појава.  

Кратковека по присуству, али дуговека по значају. 

 

Миле Недељковић, 2001. 



Дигитална БМС 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-1

