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Доносио је текстове који су се односили
на рад бригадира, њихове резултате и успехе, и
представљао је сјајно мотивационо средство за
хиљаде младих људи који су добровољно
учествовали на изградњи фабрике. Поред
извештаја са градилишта, у мањој мери били су
заступљени текстови који су представљали вести
из области културе и спорта као и критике и
предлоге у циљу побољшања услова за рад на
градилишту. Посебно занимљива је колумна
извесног „Жике Кабловца” који је у форми
дневника бележио дешавања на градилишту од
броја до броја.

оред недељника „Нови пут” који од
1945. године даје јасан приказ
друштвено-политичког живота у Јагодини (и
Поморављу), не смемо занемарити и лист
„Каблови” чији је издавач Фабрика каблова у
Јагодини (ФКС) који је такође важан за
сагледавање новије (поратне) прошлости
Јагодине и њеног ближег окружења. Овај лист
није представљао само интерно гласило
искључиво намењено радницима ФКС, већ је,
захваљујући и бављењу темама које су излазиле
из оквира дешавања у фабрици, наилазио на
добар пријем свих житеља Јагодине.
Нажалост, од почетка 1990-их година,
ФКС је суочен са проблемима, што се одразило
и на лист „Каблови”. Иако није званично
угашен, не објављује се од јануара 2006. године.
До последњег, 954. броја, лист је са традицијом
која је дуга 51 годину. Ово је покушај да
скренемо пажњу на његову историју и значај и
подстакнемо студиознију анализу.
Аутор се захваљује уреднику листа
„Каблови”, господину Александру Грујину на
несебичној помоћи у реализацији овог приказа.

ПОЧЕТАК ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТА
Као Лист колектива Фабрике каблова
Светозарево, први број „Каблова” објављен је
12. октобра 1955. године, дакле независно од
истоименог билтена који је угашен.
Првенствено захваљујући склоности
Светомира
Марковића
ка
новинарству
(претходно је уређивао фабрички лист у
„Рембасу”), а не некаквом помодарству или
захтевима са „врха”, десило се да лист
„Каблови” угледа светлост дана неколико
месеци раније пре званичног отпочињања
редовне производње у ФКС.
Као иницијатор и први уредник листа
„Каблови”, Марковић је захваљујући својим
организаторским способностима и марљивим
радом, за кратко време успео да реши све
проблеме који су пратили објављивање првог
броја–од полемике око назива листа до тзв.
шаблона (шпигла) за шта је затражио помоћ од
свог познаника графичара у Београду. У
Редакционом одбору преовладало је опредељење
да лист излази месечно, на 16 страна са тиражом
од 1000 примерака и да се штампа у Крагујевцу,
у штампарији „Светлост”.1
О тим данима стварања листа, остало је
забележено
следеће
сећање
уредника
Марковића:

БИЛТЕН ГРАДИТЕЉА
Претеча листа „Каблови” био је „Билтен
градитеља Фабрике каблова у Светозареву”
такође назван „Каблови” који је покренут 1952.
године, у време изградње фабрике. Нисмо
упознати колико бројева овог билтена је
објављено, с обзиром да је сачувано само 10
бројева, од 12. (објављен 12. августа 1952.
године) до 21. (29. новембар 1952.). У заглављу
стоји да је излазио десетодневно тако да
претпостављамо да је први број објављен око 1.
маја 1952. године.
Билтен је штампан на четири стране Б4
формата, са по четири ступца текста, под
уредништвом Цвјетомира Черовића. Издавач је
био Главни штаб омладинских бригада–
Светозарево, а штампан је у Крагујевцу, у
штампарији „Светлост”.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
„Када је све то било завршено, када сам
све рукописе прекуцао, изредиговао, одредио
њима и клишеима цицеражу и кад смо обавили
све остале потребне припреме, први број
„Каблова“ се појавио 12. октобра 1955. године.
Био је то догађај! Лист је био просто разграбљен.
У колективу је владало велико интересовање. За
све нас који смо уложили труд око првог броја
то је била и највећа награда. Пре тога је остало
отворено питање: да ли лист треба делити
бесплатно или га наплаћивати. Преовладало је
мишљење да све што је џабе нема ни вредност,
па је закључено да се продаје за десет ондашњих
динара”.2

редакциони одбор га је замислио тако да у њему
могу да сарађују сви чланови колектива, без
обзира на степен знања и писмености… Лист и
није замишљен да буде нека научна публикација
или искључиво стручни часопис... већ као јавна
трибина за расправљање свих проблема унутар
колектива”.3
Период од неколико година до оснивања
професионалне редакције листа „Каблови”,
остао је упамћен, пре свега, по посвећености и
моралном приступу послу уредника Марковића
што се најбоље може сагледати кроз следећу
његову поуку млађим колегама:
„За ваше написе је најбитније да буду
истинити, проверени и аргументовани. То мора
да вам буде доживотни мото. И у моје време је
било много реаговања на писање. Није
одговарало многим људима. То је по мени
озбиљан сигнал да код таквих људи нешто није у
реду. Међутим, лист какав је ваш не сме да живи
ни на сензацијама. Тога се чувајте”.4
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕДАКЦИЈА

Већ у првих неколико бројева могла се
сагледати концепција коју ће лист следити
наредних година. У највећем делу биле су
заступљене теме које грубо можемо сврстати у
следеће групе или рубрике: остварена
производња и производни планови, положај
фабрике у државној привреди, извоз, радничко
самоуправљање,
синдикална
организација,
заштита на раду и здравствено збрињавање
радника,
стамбено
збрињавање
радника,
дисциплина на послу, посете домаћих и страних
делегација, сарадња са другим привредним
субјектима, стручне теме везане за освајање
нових производних процеса, рад друштвених и
спортских организација и дошколовавање
радника.
У првом броју, у уводној речи између
осталог стоји:
„Развој и јачање самоуправљања у нашем
колективу, напори руководства фабрике,
стручног техничког кадра и читавог колектива у
изналажењу што бољих метода за овладавање
процесом производње у овој модерној фабрици и
многи други проблеми, истакли су као
неопходну потребу да се приступи издавању
једне публикације унутар фабрике, преко које би
колектив могао да прати целокупан њен живот и
рад. С обзиром да је то лист колектива,

Са фабриком се развијао и лист и постао
је њен добар представник. Због значаја који је
попримио, указала се потреба и 1961. године је
формирана прва професионална редакција листа
„Каблови” коју су чинили Драган Милошевић,
уредник, Станислав Живковић, новинар и
Миодраг Томић, фоторепортер. Касније је
Редакција проширена тако да су се стекли
услови да лист излази два пута месечно.
Програмска концепција листа „Каблови”
из овог па све до периода 1980-их заснивала се
на темама из следећих области које су приказане
на основу наше анализе:
-Збивања у производњи, пословна и
развојна политика;
-Добри примери у раду–тешкоће и
проблеми у раду;
-Информације из рада самоуправних
органа, друштвено–политичких организација и
пословодства ФКС;
-Синдикална
питања,
културно–
уметничко стваралаштво, активности огранка
Црвеног крста и спортске вести;
Године 1987, у образложењу предлога за
доделу признања поводом Дана самоуправљача
листу „Каблови”, између осталог је написано:
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блови”, од оснивања листа до данас по хронолошком реду:
Светомир Марковић (први гл. и одг.
уредник), Драгољуб Милошевић (гл. и одг. уредник), Станислав Живковић (новинар), Миодраг
Томић (фоторепортер и технички уредник), Борислав Радосављевић (гл. и одг. уредник), Миле
Ђокић (електротехничар), Нада Маљковић (дактилограф), Миодраг Дачић (новинар), Мића Радуловић (новинар), Драгољуб Голубовић (заменик гл. и одг. уредника), Светислав Каначки (новинар), Миомир Марковић (гл. и одг. уредник),
Васо Спасојевић (новинар), Живомир Крстић
(новинар), Александар Јончић (гл. и одг. уредник), Слободан Јовановић (новинар), Владица
Дуцић (технички уредник), Далибор Вучинић
(новинар) и Александар Грујин (гл. и одг. уредник).
На крају ваља поменути да као што је
имао своју претечу–билтен „Каблови”, тако је
традицију листа „Каблови” незванично наставио
„Кабловац”, гласило Самосталног синдиката
холдинга „Каблови” у коме су највећим делом
заступљене синдикалне теме.

„Лист „Каблови“ је кроз тридесетогодишње излажење превазишао оквире фабричког
гласила и све више израстао у трибину радног
колектива и средство за формирање јавног мњења и расположења у радној организацији. Лист
се није задовољавао само преношењем информација, већ је врло често у посебним прилозима заузимао и одређене ставове, износио сопствено
критичко мишљење или указивао на проблеме у
вези са догађајима и појавама. Конструктивном
критиком колективног или појединачног понашања доприносио је разрешавању многих проблема и неправилности у колективу.
Лист „Каблови“ веома свестрано прати,
не само политички живот, већ и остале појаве
друштвеног живота у колективу: културу, образовање, спорт, рекреацију, заштиту човекове средине, преноси интересантне садржаје из области
здравственог васпитања и просвећивања итд. Садржај ових текстова односи се на рад културно–
уметничког друштва и спортских клубова у колективу, на рекреативна такмичења итд. Странице листа не оскудевају ни у хумористичким садржајима који на особен начин приказују друштвени живот колектива”.5
Нажалост, после „златног периода” који
је трајао током 1970-их и у већем делу 1980-их
година, када је тираж достизао и скоро 10.000
примерака, лист „Каблови” се суочио са проблемима. Тако у једном допису из 1988. године који
је упутио тадашњи уредник Александар Јончић
ради регулисања цене штампања листа налазимо
обавештење да је „после познатих тешкоћа у пословању ФКС, смањеног пријема радне снаге и
принудног одмора у појединим погонима обављен договор са непосредним руководиоцем и
тираж је знатно смањен”.6
Статистички подаци говоре да је периоду од 1955. до 1984. године, дакле за 30 година,
објављено 650 бројева, од 1985. до 1994. године240 бројева и од 1995. до 2006. године–65 бројева. Према оквирној процени, на страницама „Каблова”, током пола века постојања објављено је
око педесет хиљада наслова и двадесетак хиљада
фотографија. Лист су стварали не само чланови
Редакције, већ и бројни сарадници, претежно
радници ФКС.
Следи списак деветнаесторо људи са
професионалним радом у Редакцији листа „Ка-
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Образложење предлога за доделу признања поводом
Дана самоуправљача листу „Каблови”, Архива Редакције листа „Каблови”, несређена грађа, 1987. година.
Допис Пословници IV од стране А. Јончића, несређена
грађа, 10. април 1988. године
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