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Насловна страна првог броја из 1974. године,
дизајн Милан Банић.

Насловна страна броја 40 из 1985. године,
дизајн Стјепан Колар.

Насловна страна броја 64 из 1991. године,
дизајн потписује уредништво.

Насловна страна четвороброја 152–155 из 2013. године,
дизајн Дејан Подлипец.

Насловна страна броја 6 из 1975. године,
дизајн Душан Машић.

По питању визуелног идентитета часопис Домети 
карактеришу три значајније промене, углавном, 
у изгледу насловне стране. У првих пет броје-
ва у блоку осећа се трагање за препознатљивим 

визуелним идентитетом часописа. Шести број, који те- 
хнички уређује Душан Машић, доноси јасно дефинисан 
графички идентитет блока часописа са препознатљивим 
вињетама-насловима рубрика, блоком наслова и подна- 
слова текстова, као и распоред рубрика у оквиру часопи-
са. Још једна промена дешава се 1985. године када је нас-
ловну страну дизајнирао Стјепан Колар, али у самом бло-
ку часописа није било значајнијих интервенција, а овакав 
изглед насловне стране задржан је до броја 56 кад је на 
насловној страни штампан и садржај. Изласком из штам-
пе броја 63 типографија наслова часописа се још једном 
мења и тако остаје све до четвороброја 152-155 за 2013. 
годину када је уочи јубилеја урађен озбиљнији редизајн.

Оно што је интересантно за четрдесет година по-
стојања Домета, по питању визуелног идентитета, је чи- 
њеница да ни у једном периоду постојања није мењао 
формат и то што су наслови текстова и имена аутора пи-
сани малим словима.
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Радивој Стоканов (1949-2013)
главни и одговорни уредник часописа Домети 
од броја 55 до броја 149

Миленко Попић (1945-)
главни и одговорни уредник часописа Домети 
двоброја 150-151

Давид Кецман Дако (1947-)
главни и одговорни уредник часописа Домети од броја 152

Миро Вуксановић (1944-)
главни и одговорни уредник часописа Домети 
од броја 16 до броја 54

Миодраг Миленовић (1937-)
главни и одговорни уредник првог броја часописа Домети

Бошко Ивков (1942-2010)
главни и одговорни уредник часописа Домети 
од броја 2 до броја 15

Уредништво/Редакција Домета

1974; број 1
Стојан Бербер, Томислав Цветковић, Божо Деспотовић, Иванка 
Јовановић, Радослав Кољеншић, Драшко Ковјанић, Ирма Ланг, 
Милорад Пуача, Јован Стричевић, Јован Васиљевић, Александар 
Владисављевић, Миро Вуксановић.

1975-76; број 2-5
Стојан Бербер, Јован Васиљевић, Александар Владисављевић, 
Миро Вуксановић (заменик главног и одговорног уредника), Божо 
Деспотовић, Иванка Јовановић, Радослав Кољеншић, Драшко 
Ковјанић, Ирма Ланг, Милорад Пуача, Марија Секељ, Јован 
Стричевић и Томислав Цветковић.

1976-78; број 6-15
Стојан Бербер, Јован Васиљевић, Александар Владисављевић, 
Миро Вуксановић (заменик главног и одговорног уредника), Божо 
Деспотовић, Иванка Јовановић, Радослав Кољеншић, Ирма Ланг, 
Милорад Пуача, Јован Стричевић и Томислав Цветковић.

1979-82; број 16-28
Стојан Бербер, Јован Васиљевић, Стеван С. Васиљевић, Ерне 
Вереш, Драгољуб Гајић, Божо Деспотовић, Марин Ђурашин, 
Стипан Јукић, Александар Каић, Давид Кецман, Панта Лазић, Јован 
Стричевић, Томислав Цветковић и Душан Шкорић.

1982; број 29-31
Стојан Бербер, Јован Васиљевић, Драгољуб Д. Гајић, Божо 
Деспотовић, Марин Ђурашин, Стипан Јукић, Александар 
Каић, Давид Кецман, Панта Лазић, Јован Стричевић, Томислав 
Цветковић и Душан Шкорић.

1983-85; од број 32 до 41
Јован Васиљевић, Драгољуб Д. Гајић, Александар Каић, Давид 
Кецман и Томислав Цветковић.

1985-87; од броја 42 до 47
Јован Васиљевић, Драгољуб Д. Гајић, Александар Каић, Давид 
Кецман, Томислав Цветковић и Јожеф Ј. Фекете.

1987; од броја 48 до 51
Миљана Зрнић (оперативни уредник), Драгољуб Д. Гајић, Зоран М. 
Мандић, Јожеф Ј. Фекете и Томислав Цветковић.

1988; од броја 52 до 54
Миљана Зрнић, Драгољуб Д. Гајић, Јожеф Ј. Фекете и Томислав 
Цветковић.

1988-91; од броја 55 до 64
Миленко Попић (оперативни уредник), Миљана Зрнић, Драгољуб 
Д. Гајић, Јожеф Ј. Фекете и Томислав Цветковић.

1991-1994; од броја 65 до двоброја 76-77
Стојан Бербер, Миљана Зрнић, Панта Лазић, Миленко Попић 
(заменик главног и одговорног уредника), Саша Радојчић.

1994-2009; од двобројаброја 78-79 до двоброја 136-137
Стојан Бербер, Миљана Зрнић, Миленко Попић (заменик главног и 
одговорног уредника), Саша Радојчић.

2009-2012; од двоброја 138-139 до двоброја 148-149
Миљана Зрнић, Миленко Попић (заменик главног и одговорног 
уредника), Саша Радојчић.

2012; двоброј 150-151 
Владимир Јерковић, Саша Радојчић (заменик главног и одговорног 
уредника), Душан Стојковић, Ђорђе Нешић и Бранко Ћурчић.

2013-; четвороброј 152-155 и двоброј 156-157
Стојан Бербер, Давид Кецман Дако, Милан Мицић, Миливоје 
Млађеновић, Јожеф Ј. Фекете и Перо Зубац 
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Библиографија часописа Домети (1-131) спада у ред специјализованих и исцрпних би-
блиографија и библиографски пописује све прилоге објављене у часопису Домети, у 
временском периоду од 1974. до 2008. године. По врсти извора примарног је каракте-

ра, јер је рађена увидом у објављене садржаје. Грађа је сортирана азбучно по презименима 
аутора. Библиографске јединице су сложене хронолошки, а затим по наслову. Код колектив-
ног ауторства одредница се води на првог аутора.

Библиографија има 3384 јединице, обрађених de visu, чија нумерација тече у континуитету. 
Поред података о наслову и одговорности, опис садржи годину издавања, број свеске и број 
странице на којој се налази текст наведеног чланка. Јединице код којих наслов не говори 
довољно о садржају чланка допуњене су примедбама у напомени. Оне садрже оне описне 
податке који нису наведени у главном опису, а за које се сматра да су важни. 

Библиографија има шест регистара:

Регистар аутора књижевних прилога

Предметни именски регистар

Регистар преводилаца

Регистар приређивача

Регистар аутора слика, цртежа, графика, скулптура и фотографија и Регистар тематских 
бројева.

Сваких десет година je Иван Ковач, запослен у Сомборској библиотеци, приређивао библио-
графије Домета са именским регистром, којима је обухватио претходну деценију излажења. 
Те библиографије објављиване су у оквиру редовног броја часописа Домети, као додатак 
броју 38, те двобројима 78-79 и 118-119.

Бранко Јокић (1976–2012)

Библиотекар Градске библиотеке Карло Бијелицки од 2005. до 2012. године.

Приредио је фототипска издања др Ђорђа Радића Гајење пољских усева и Повртарство.

Учествовао је у прирпеми и поставци изложбе Лаза Костић у Сомбору поводом јубилеја великог песника Лазе 
Костића, а био је ангажован и на реализацији филма Жућко – прича о Радивоју Кораћу, од припреме и снимања 
до премијерног извођења.

Учествовао је на стручним семинарима у земљи и иностранству. Представљао је аналитички приступ дигиталним 
колекцијама и начин рада у аутоматизованом пословању. Руководио је пословима дигитализације по програму 
Јавних радова, укључењем особа са инвалидитетом у стручне послове.

Његово ангажовање обухватало је различите домене: од песничких скупова, до манифестација и културних 
догађаја у алтернативном миљеу, шаховском и коњичком спорту, где је активно партиципирао као библиотекар, 
председник УГ Раванградске ајкуле, те члан Управног одбора Коњичког клуба Војвођанин.
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нуждан нам је лист...

Познато је, али поновимо:
Сомбор има Библиотеку, стару сто петнаест година, са непроцењивим благом 
од око сто педесет хиљада књига.

Сомбор већ скоро један век има мало но красно позоришно здање на чијим даскама 
живот значе глумци о којима се надалеко прочу добар глас.
Сомбор има Музеј препуних ризница јер су његове збирке зачете још пре осам 
деценија.
Сомбор има манифестације са југословенским обележјима — Ликовну јесен и 
Сомборске музичке вечери.
Сомбор има што можда нико нема: галерију са именом и сликама свог живог (и 
увек виталног) уметника Милана Коњовића.
Сомбор има традицију којом се, с правом старог огњишта културе и расадника 
даровитих и амбициозних људи, дичи.
Сомбор НЕМА часопис за културу.
То су биле околности, то је био изазов, то је било и многошта друго због чега је 
Сомбор пожелео да има часопис и он га, ево, ИМА.
Шта још рећи о рађању часописа а да се не понови све оно о тешкоћама и препрекама 
са којима је овде пре једног столећа остваривана та „честита али неблагодарна и 
непрактична идеа”?
То не би било ништа ново. Увек је требало много „енерђије” да се превладају све 
„тешкости”, да се отопи мрзовоља сумњичавих (може ли уопште бити почетка без 
њих!), да се истраје на путу достојном хвале а препуном трња.
Крај свих недаћа часописи су у Сомбору излазили, понекад истовремено и по 
три-четири (рецимо, 1880. године: „Школски лист”, „Родољуб”, „Голуб”, „Здравље”); 
њихов век је био различит, једни су успевали да претуре и по неколико деценија, 
други су се брзо гасили.
Али никад и идеја. Можда је повремено тек замирала. Јер, тако је било: „Млитавост 
и немар улегоше данас у интелигентију и прост народ наш... У таким приликама 
нуждан нам је лист који је себи узео за задатак да прати сав живот народни... 
показујући путеве што воде напретку и бољитку нашем: нуждан нам је лист који 
би будио дремљивце, распаљивао млитавце а срчане на користан рад ободравао 
још више”.
Тврдокорно је остајала та „дична” намера на овом родном тлу све до данас. И 
остаће.
Отуда су „Домети” и почетак и наставак. Они су први сомборски послератни 
часопис за културу, као што су последњи (по редоследу) изданак богате традиције 
издавања листова.
Прилозима трајније вредности, прожетим комунистичком идејношћу и 
социјалистичким хуманизмом, „Домети” ће утицати на јавно мнење, стварати 
уметнички укус, подизати општи културни ниво, популарисати писану реч и бити 
оружје пропаганде у служби самоуправног друштва. Такву своју мисију часопис 
ће извршити уколико буде полазио са ових становишта: 
да све акције и сва збивања од локалне до опште важности по наше друштво 
прати у духу докумената Савеза комуниста, 
посебно оних који говоре о култури; да буде отворен како према вредностима из 
сопствене баштине тако и према напредним идејним и естетским утицајима из 
других средина; 

да буде један од погодних облика за афирмацију националних култура, као и 
култура народности, а нарочито — што може да буде његова специфична вредност 
— да изучава и негује благотворна прожимања са културама мађарске народности 
и Мађара;
да окупља оне интелектуалне снаге које се боре за остварење тековина револуције 
и идеје самоуправног социјалистичког друштва на једном врло осетљивом 
подручју;
да у вредновању културних достигнућа, уметничких домета буде јасно опредељен 
марксистичком мисли;
да појаве посматра критички, са спремношћу да похвали и покуди по мерилима 
трајне револуционарне ангажованости.
Са овим напоменама препоручујемо „Домете” читаоцима, рачунајући на њихову 
радозналу, благонаклону, али и критичку пажњу.

М. Миленовић
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Током 40 година часопис Домети у више наврата излазио је као по-
себна тематска свеска посвећена значајним јубилејима, знаменитим 
Сомборцима или догађајима у културном животу града и земље. 

Приповедачко дело и други аспекти
књижевног стваралаштва Вељка Петровића 
(број 28, 1982)

Друштвени и материјални 
положај књижевног 
стваралаштва 
(број 32, 1983)

Редакција Домета је често објав- 
љивала важније текстове Саве-
за књижевника, а у овом темату 
објављени су сви радови учес-
ника Скупштине књижевника Ју-
гославије у Сомбору, која је но-
сила наслов ДРУШТВЕНИ И МАТЕ-
РИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ КЊИЖЕВНОГ 
СТВАРАЛАШТВА.

Вук и Сомборци
(број 49-50, 1987)

Тематски број посвећен Петру Коњовићу 
и Милану Коњовићу 
(број 34, 1983)

Темат је објављен у години када је навршено сто година 
од рођења Петра Коњовића, а 85 година живота Мила-
на Коњовића и 70 година његовог рада. Број који је по-
свећен стваралаштву два Коњовића са назнакама како 
су они доживљавали уметност и како су други тумачи-
ли њихово стваралаштво.

Овај број Домета садржи текстове Петра Коњовића о Моцарту, Дебисију, Стевану Мо-
крањцу, Мити Топаловићу, Димитрију Ружићу, Маји де Стрози, о музици у Срба. Из бо-
гате преписке Петра Коњовића, која се чува у Рукопис-
ном одељењу Матице српске, за овај број издвојена су 
писма која је писао пријатељима Тихомиру Остојићу и 
Васи Стајићу. 

Леп приказ сећања на Петра Коњовића дају Вељко Пе-
тровић, Миро Вуксановић и Стеван Васиљевић.

Интересантну слику о Милану Коњовићу даје разговор 
који су водили Лазар Трифуновић, Милан Коњовић, 
Миро Вуксановић, Драгољуб Д. Гајић, Томислав Цветко-
вић, Стојан Бербер, Фрањо Матарић, Јован Стричевић и 
Миленко Попић, а који је записао Миро Вуксановић. По-
вод за разговор је била промоција књиге Лазара Трифу-
новића Стварност и мит у сликарству Милана Коњовића.

1.

2.

4.

3.
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Панорама савремене кинеске прозе
(број 52, 1988)

5.

Млада словеначка проза
(број 61, 1990)

Поетика дара и даривања 
у југословенским 
књижевностима
(број 68-69, 1992)

Историја Сомбора II
(број 74-75, 1993)

У спомен Лази Костићу 1841.  
1910.  1991.

(број 65-66, 1991)

6.

8.

9.

7.
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…Фердинанд де Сосир рођен је 26. новембра 1857. године у Вифлену, у породичном замку, 
негде између Женеве и Лозане. Од ране младости, сходно фамилијарном духу, он се инте-
ресује за палеонтологију и етимологију: томе га подучава Пикте. Окружење у коме живи 
пружа изванредне могућности изузетно обдареном дечаку који већ у својој тринаестој 
години, поред француског, немачког, енглеског и латинског, којима сасвим влада, учи и 
грчки језик. У својој петнаестој години написаће свој почетнички рад, посвећен свом учи-
тељу А. Пиктеу, насловљен Essai sur les langues, у коме размишља о могућности постојања 
једног општег језичког система…

Фердинанд де Сосир, Душанка Точанац Миливојев

Број посвећен Фердинанду де Сосиру изашао је 1996. године која се води као јубиларна го-
дина у кругу посленика сосировске лингвистике, а везана је за објављивање Курса опште 
лингвистике 1916. године, у редакцији Шарла Бајија и Алберта Сешеа. Темат је производ 
сарадње часописа Домети и Катедре за француски језик и књижевност Филозофског фа-
култета у Новом Саду, а посвећен је животу и раду Фердинанда де Сосира и накнадним 
тумачењима његове теоријске мисли.

...Према неким мишљењима, када се језик сведе на своју основу, он постаје само једна но-
менклатура, тј. Једна листа термина кореспондентних броју предмета.
На пример: ARBOR EQUOS
Ово се схватање може критиковати са више страна. У њему се полази од тога да готове идеје 
претходе речима; оно не каже да ли је реч по својој природи гласовног или психичког ка-
рактера, јер arbor може да се подведе и под један и под други аспект. Најзад, то схватање 
допушта могућност да спој који везује једно име за неки предмет представља једну сасвим 
обичну операцију, што је далеко од истине. Ипак, ово поједностављено гледање може нас 
приближити истини јер нам показује да је језичка јединица двоструког карактера саздана 
на споју двају елемената...

Природа језичког знака, Фердинанд де Сосир

Часописни темат Слободан краљевски град Сомбор (1749-1848) др Антала Хегедиша је чет-
врти део монографског пројекта ИСТОРИЈА СОМБОРА, у редакцији академика Симе Ћир-
ковића.
... Сомбор је био дужан да привилегију слободног краљевског града откупи за 150.000 фо-
ринти. Пошто финансијска моћ Сомбораца није била довољна за сакупљање толике своте, 
одлучили су да што брже и на ма који начин дигну зајам. Сакупљањем и враћањем овог кре-
дита Сомбор се увалио у авантуру која је за 30 година загорчала живот Сомбораца и која 
представља посебну причу у историјату града.

Двоброј 116-117 посвећен је 
округлом столу одржаном по-
водом 101. годишњице распра-
ве Лазе Костића О Јовану Јова-
новићу Змају (Змајови), његову 
певању, мишљењу и писању, 
и његову добу (Сомбор, 1902) 
и 170. годишњице Змајевог 
рођења.

Страница рукописа
Књиге о Змају,

Сомбор 1902. 

Фердинанд де Сосир
(број 87, 1996)

Слободан краљевски град Сомбор (1749-1848)
(број 100-103, 2000)

Лаза Костић, о Јовану Јовановићу Змају (Змајови), његову 
певању, мишљењу и писању, и његову добу
(број 116-117, 2004)

10.

11.

13.

Нови историзми
(број 108-111, 2002)

12.
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ИЗ АРХИВЕ УРЕДНИШТВА

Аутори изложбе захваљују се  Миодрагу Миленовићу на уступљеном материјалу.


