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UVODNIK
OD BILTENA PROSVJETNOG SAVJETA GRADA SPLITA DO
ZNANSTVENO REFERIRANOG ČASOPISA
U povodu sedamdesetoga godišta Školskoga vjesnika
1951. – 2021.
Časopis Školski vjesnik ove godine slavi značajnu obljetnicu – sedamdesetu
godinu izlaženja. Tim se povodom prisjećamo protekloga vremena, od skrom
nih početaka časopisa do njegova izrastanja u ugledni znanstveni časopis.
Godine 1951. Prosvjetni savjet grada Splita započeo je objavljivati svoj
Bilten. Publikacija je bila namijenjena prosvjetnim radnicima Splita i širega
splitskog područja. U prvom broju navedeno je sljedeće:
Prosvjetni savjet izlazi pred splitske prosvjetne radnike sa svojim „Biltenom“. (...)
Prema tome, zadatke, „Biltena“ mogli bismo ukratko prezentirati ovako:
1. „Bilten“ će registrirati i propagirati rad i zaključke Prosvjetnog savjeta, u želji
da pokrene prosvjetne radnike, njihove ustanove i organizacije na izvršavanje i
ostvarivanje tih zaključaka.
2. „Bilten“ će pratiti rad i raspraviti probleme svih škola, nastave i discipline.
Posebno će se osvrtati na okolnosti i uzroke, pod kojima se pojavljuju određene
pojave i problemi, kako bi time Prosvjetnom savjetu i svima prosvjetnim radnicima grada Splita olakšao pravilno rješavanje tih problema.
3. „Bilten“ će pratiti i registrirati rad Kluba prosvjetnih radnika, organizacija prosvjetnih radnika, Savjeta pionira, Pedagoškog centra i. t. d.
(...)
Prosvjetni savjet poziva sve prosvjetne radnike u gradu Splitu, da propagiraju
„Bilten“, da u njemu surađuju, da iznose konkretne prijedloge, sugestije i. t. d., i
da tako pridonesu ostvarenju njegova zadatka. (Značaj i zadatak „Biltena“, 1951,
br. 1, str. 1).

Nakon prve godine izlaženja nakladnik je, na prijedlog Uredništva, donio
odluku da se izmijeni naziv Biltena te da novi naziv glasi Školski vjesnik. Pod
tim je nazivom časopis počeo izlaziti u siječnju 1952. godine te se zadržao do
danas. Prvo desetljeće izlazio je u formi novina (dva arka, četiri stranice, veliki
format), dok je današnji oblik dobio 1962. godine.
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Orijentacija časopisa tijekom sedam desetljeća njegova izlaženja najbolje
je vidljiva iz podnaslova. U početku je podnaslov glasio List prosvjetnih radnika grada Splita i splitskog kotara, zatim Časopis za pedagoška i prosvjetna
pitanja pa Časopis za pedagoška i školska pitanja. Danas glasi: Časopis za
pedagogijsku teoriju i praksu.
Tijekom sedam desetljeća izlaženja časopis je okupio velik broj autora.
Suradnici časopisa bili su učitelji – praktičari, sveučilišni nastavnici, znanstvenici i drugi. Časopis je obuhvaćao teme iz različitih pedagogijskih disciplina
– od opće pedagogije do nastavnih metodika, ali i teme iz drugih znanstvenih
polja – psihologije, sociologije, povijesti, teorije književnosti i dr. Pored primarnih tekstova – stručnih i znanstvenih članaka i rasprava, časopis je objavljivao stručne i znanstvene tekstove, prikaze knjiga i časopisa, sjećanja na preminule prosvjetne radnike, književne priloge i slične teme. Uvijek je bio ukorak
s vremenom, objavljivao aktualne teme namijenjene širokom krugu čitatelja
– od odgojitelja u dječjim vrtićima do sveučilišnih nastavnika. Tijekom sedam
desetljeća izlaženja mijenjali su se urednici, članovi Uredništva i Savjeta časopisa, nakladnici, naklada, tiskare i dr. Prvi je nakladnik bio Prosvjetni savjet
grada Splita, a zatim su se mijenjali: Savjet za prosvjetu i kulturu grada Splita,
Udruženje nastavnika i profesora, stručnih nastavnika i učitelja grada Splita,
Zavod za školstvo kotara Split, Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Splitu, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Zajednice općine Split,
Pedagoško društvo u Splitu, Hrvatski pedagogoško-književni zbor – ogranak u
Splitu te današnji nakladnik Filozofski fakultet u Splitu.
U ovoj obljetničkoj prigodi valja podsjetiti i na entuzijazam brojnih pojedinaca – od urednika i tajnika uredništava do suradnika, koji su svojim radom
i naporima pridonijeli tomu da se časopis održi toliki niz godina. Zahvaljujući
tom entuzijazmu, Školski je vjesnik danas znanstveni referirani časopis tematski
vezan za različite teme i istraživanja iz šireg područja odgoja i obrazovanja.
Želimo mu i nadalje uspješno djelovanje na dobrobit zajednice kojoj služi.
doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
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