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РЕЧ УРЕДНИКА

Летопис  као  историјски  жанр  свесловенске  књижевности представља запис  од
изузетне  важности, временски распоређених  историјских  догађаја,  остављен  у  аманет
будућим нараштајима. 

Прве белешке о основној школи у Баточини записане су давне 1936. године. Учитељ
тадашње баточинске школе Гвозден Станић краснописом исписао је  странице и странице
овог рукописа. Садржај Летописа непроцењивог је значаја и извор бројних информација, пре
свега, о развоју школства у овој малој вароши, али и о знаменитим личностима. Са истим
напором, рад на летопису наставио је учитељ Бранислав Никитовић, преписујући постојећи
рукопис некадашњег учитеља ове школе Новака Шаулића. Летопис је уређиван,  по свему
судећи, све до 1961. године. 

Гвозден Станић био је учитељ и управник сеоског дела школе у Батoчини, од 1927.
године. У школи је радио заједно са својом супругом Надеждом, учитељицом. Летопис није
писао поштујући форму, по годинама, већ је садржај тематски одређен и уређиван. Уводни
део Летописа је образложење самог аутора Гвоздена Станића, који износи лично мишљење о
потреби  за  настанак  оваквог  документа.  На  увод  се  наставља  кратки  историјат  о  самој
варошици,  Баточини.  Централно  место  рукописа  заузима,  у  оквиру  историјата  школе,
изградња нове школске зграде. То је, заправо, најзначајнији догађај у Баточини, у периоду
између два светска рата, који је довео госте из читаве Србије у ову малу провинцијску варош.
Између  осталог,  Летопис обилује  и  бројним  другим  занимљивим  темама,  које  су  биле
актуелне у Баточини у то време.

Богатство  овог  Летописа чине  фотографије,  које  осликавају  живот  у  Баточини,
приказујући једну целовиту, реалну слику Баточине, у периоду између два светска рата, али и
у првим деценијама након Другог светског рата. Вредност фотографија темељи се, не само на
основу година њихове старости, већ и на аутентичности тог доба. Тридесете године прошлог
века на црно-белим фотографијама јасно су осликане. На њима је предочен и видљив живот
људи у овој истој вароши, у којој и ми сада дане проводимо, само неколико деценија касније. 

Фотографије, вечни трагови и истински сведоци, верно приказају свечаност изградње
школе, децу у школским клупама након рата, промене у државном уређењу, дочек штафете и
бројне друге догађаје и личности.

Летопису треба приступити критички. Аутори износе своје мишљење и запажања, као
директни учесници тих догађаја, за период у којем су живели. Захваљујући тим ставовима,
имамо  непроцењиве  трагове  некадашњег  искуства,  који  најбоље помажу да  се  прошлост
разуме кроз све њене димензије. Упркос томе, Летопис представља прворазредни историјски
извор,  од важности и значаја,  не само за историјат школе, већ и за само насељено место
Баточина.

Уреднички тим сајта 
batocina.info
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