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Годину која је на измаку памтићемо по вирусу COVID-19 који је у тренутку променио правила понашања појединаца, земаља и читаве планете. У доба незнања и страха од невидљивог, чланови Извршног одбора Архивистичког друштва
Србије (АДС), као и Редакција Зборника, радили су на организацији конференције, чији је мото био Култура сећања и заборава – архиви чувари памћења.
Првобитну намеру да штампање Зборника радова 4 завршимо пре одржавања Саветовања, како бисмо приступили његовом другачијем начину организовања, нисмо могли да остваримо у атмосфери и околностима ванредног стања (од
15. марта до 6. маја. 2020) у Републици Србији. Могли смо само да пажљиво пратимо графиконе и кривуље пандемије и да као чланови Извршног одбора АДС организујемо Међународно саветовање архивиста „НИШ 2020“. Захваљујући сагласности већине излагача да учествују у раду скупа уколико епидемиолошке мере
буду испоштоване, подршци Министарства културе и информисања Републике
Србије, матичног Архива Србије, Историјског архива Ниш и Међуопштинског историјског архива Чачак, конференција је успешно реализована од 7. до 9. октобра
у Нишу.
Од првобитно пријављених 59 учесника који су имали 50 реферата, на Саветовању су била представљена 32, што је био велики успех, посебно јер је за
Зборник пристигло 38 радова представника српске, босанске, хрватске и бугарске архивистике у којима су аутори решавали проблеме струке или представљали
архивске фондове.
Наводим, релевантне податке за будуће истраживаче: због превентивних
мера (прописана удаљеност столица у сали – два метра) оптималан број присутних у сали хотела Тами био је 110 особа. Саветовању су присуствовали представница Министарства културе и информисања саветник Невенка Михаиловић,
у име директора Архива Србије архивска саветница Славица Соломун, председник Удружења архивских радника Републике Српске Душан Поповић, већница

града Ниша Андриана Анастасов, директори архива Војводине, Врања, Зајечара,
Краљева, Крушевца, Кикинде, Ниша, Пирота, Прокупља, Ужица, Чачка, Архива Републике Српске, Архива Федерације БиХ и Архива Босне и Херцеговине.
Саветовање су пратили архивисти Војног архива Србије, Архива Новог Сада, Архива „Рас“ Нови Пазар, Суботице, Ниша, Чачка, „Првог приватног архива“ д.о.о.,
Iron Mountain d.o.o. Ове године су се на позив да помогну рад Саветовања одазвали Trevis d.o.o. и Digital Archiving Solutions d.o.o. Beоgrad.
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Опште је мишљење да је Међународно архивистичко саветовање „НИШ
2020“ (одржано у Нишу од 7. до 9. октобра 2020) у организационом и радном делу
добро осмишљено, да су публикације које су штампане (Зборник 3 и Архивски
гласник 14) на завидном стручном нивоу, што нам даје за право да захвалимо
ауторима радова, редакцијама, Извршном и Надзорном одбору АДС, као и добрим
домаћинима - колективу Историјског архива Ниш, а посебно директорки Снежани
Радовић.
Са особитим задовољством истичем рад и залагање уредника издања Слободанке Цветковић и рецензената Миладина Милошевића, Милорада Јовановића и
др Љубинке Шкодрић.
Посебну захвалност дугујемо директору матичног Архива Србије др Мирославу Перишићу на препорукама и подршци. Захвалност упућујемо и осталим
директорима архива у Србију који су присуствовали Саветовању или су својим
колегама омогућили да дођу на конференцију, чиме су помогли рад Архивистичког друштва Србије.
У нади да се година страха и пандемије неће поновити, честитам ауторима,
сарадницима и архивистима који су учествовали у раду Саветовања и припремању
Зборника радова 4.

Лела Павловић,
председницa АДС
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реч уредника...

“Човјек се може обмањивати прошлошћу као и будућношћу”
Тин Ујевић
Од првог свесног и организованог облика чувања докумената, основна
функција архива била је управо њихова заштита и чување за будуће време. У
последњим деценијама, њихова улога и дефиниција постала је далеко сложенија.
Данас, архиви више не служе само држави или ономе ко их ствара, већ свим
грађанима. Нису више само чувари докумената, већ установе које радом на очувању
архивске грађе, дефинисањем принципа вредновања и самим вредновањем, утичу
на оно што ће из прошлости и садашњости бити сачувано за будућност. Својим деловањем кроје окосницу неког будућег погледа на прошла времена. Ми смо оно што
чувамо, чувамо оно што јесмо (Terry Cook), постало је мото савремене архивистике.
Људска потреба за трајањем, историјском вертикалом, за додиром са
прошлошћу и њеним поимањем, учинила је архиве незаобилазним извором
информација за појединца и друштво у целини. Они су постали места истраживања и
разумевања прошлости. У архивима, кроз архивска документа можемо да поредимо
садашњост са прошлошћу, како се њоме не би смо обмањивали.
У борби против селективног памћења и организованог заборава Архивистичко
друштво Србије је у периоду од 7. до 9. октобра 2020. године у Нишу организовало
саветовање на теме Култура сећања и заборава - Архиви чувари памћења и Архивска
служба-питања и одговори. Један од циљева овогодишњег окупљања, поред размене архивистичких знања и искустава, био је и обнављање тешње сарадње између
два наличја исте медаље - историчара и архивиста. Као резултат, пред читаоцима
је Зборник радова „Архивска грађа у теорији и пракси“ у коме су на 588 страна
сумирани резултати истраживања и промишљања архивиста и историчара из Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске и Србије о култури сећања, архивским
изворима, архивима и њиховим достигнућима и проблемима.
Кроз текстове који су пред нама упознаћемо збирке и фондове наших и архива
у окружењу значајних за проучавање одређених историјских тема. Открићемо архивску грађу која разоткрива истину о контраверзним периодима и личностима
наше ближе и даље прошлости. Архивисти и историчари у својим радовима говоре о архивима као установама заштите и њиховој још увек недовољно дефинисаној
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или многострукој улози, о архивској периодици и њеним дометима, архивској
грађи и њеној научној обради. Промишљају како о класичном документу, његовој
обради и доступности, тако и о изазовима дигиталног документа и дигиталној
историји. Проблематику информативних и обавештајних средстава анализирају из
перспективе традиционалног (кроз водиче) и кроз призму модерног (информациони
систем АРХИС). Указују на предности старих али и иновативних начина у
популаризацији архива и архивске грађе. Да архивисти не размишљају само о
прошлости говоре и актуелни текстови о пандемији светских размера коју тренутно
живимо, о променама у раду и организацији које је изазвала, о потенцијалним
ризицима, катастрофама и начинима заштите архивске грађе. Закон о архивској
грађи и архивској делатности који би почетком 2021. године требало да почне да
се примењује, подстакао је поједине ауторе да преиспитају могућности за његову
ефикаснију примену, а колеге из суседних држава понудиле су своја решења.
У години када су уздрмани темељи досадашњег друштва и живота, наше
надахнуће и инспирација била су 44 стручњака из земље и иностранства који су
кроз 38 текстова изразили заједничку мисао о архивској грађи као најважнијем
гласнику прошлости и архивима као њиховим вечитим чуварима. Уредник и писац
ових редова захвалан је свим ауторима, колегама из Редакције, рецензентима,
преводиоцима, лектору, техничком уреднику и Архивистичком друштву Србије на
снази да ову нашу заједничку мисао и идеју у години изазова спроведемо до краја.

Децембар 2020. године

Слободанка Цветковић,
уредник Зборника
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Зорица Смиловић1
Снежана Лазић2
Историјски архив Београда
Србија

Оригиналан научни рад

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
75 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
Апстракт: Историјски архив Београда велики јубилеј (75 година од оснивања) прославља 26. септембра 2020. године. То је повод да се прикажу његова досадашња достигнућа,
али и да се потпуније реконструише његова прошлост, критичније сагледа комплетан рад и
поставе неки нови циљеви и захтеви за будућност.
Са жељом да се још једном прикажу стручне али и креативне могућности запослених у свим организационим јединицама Архива, приређена је пригодна монографија која ће
из штампе изаћи до краја године. Радећи на изради ове публикације чланови Редакционог
одбора допунили су богату историју ове институције неким новим сазнањима и подацима и
дали пресек значајних остварења из области сређивања, обраде, заштите и дигитализације
архивске грађе, као и изложбене и издавачке делатности.
Базирајући рад на подацима изнетим у поменутој монографији, аутори овог текста
хтели су да се овим поводом, и на овај начин, још једном подсетимо тих првих 75 година.
Кључне речи: Историјски архив Београда, седамдесет пет година, архив

Земунска историјска архива
Архивска грађа Библиотеке града Београда говори о првој иницијативи за
оснивање Градског архива у Београду. Из преписке адвоката др Драгића Јоксимовића и Градског поглаварства Београда из 1938. године види се његов предлог који
је упућен на разматрање Културном одсеку.3
Годину дана касније Градско поглаварство Београда донело је 1939. одлуку да се целокупна Земунска историјска архива, која је настала радом земунског
Магистрата (касније Градског поглаварства у Земуну) од 1749. године, када је Земун припојен Војној граници, па до 1934, када прелази под надлежност Београдске
општине, односно њеног одељка у Земуну, пренесе у две просторије, у ту сврху
опремљене дрвеним полицама у Улици кнегиње Љубице 1 (данас Змај Јовина).
На овој адреси је српски књижевник Александар Вучо, припадник надреа1
2
3

архивски саветник, zorica.netaj@arhiv-beograda.org
виши архивист, sneza.lazic@arhiv-beograda.org
Библиотека града Београда БГБ-РУ-III-5-инв. бр. 600; Историјски архив Београда, Архива секретаријата, 1954, фасцикла III.
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лизма, подигао здање 1922. године по пројекту инжењера Василија Бикара4, које је
1935. откупила Београдска општина и у коме је 1940. године свечано отворен Дом
културе. У њему су, на једном месту, биле смештене све градске институције културе - Библиотека и Музеј Општине града Београда са својим одељењима и Земунска
историјска архива.
Уз велику помоћ председника Београдске општине Јеврема Томића, Марија
Илић Агапова, управница Библиотеке града Београда, била је носилац овог пројекта и из њеног говора на отварању Дома сазнајемо да је ова архива садржала 1.512
фасикли и завежања, протокола, регистара и друге грађе.5
Оснивање архива
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Након Другог светског рата судбина архивске грађе пратила је хаотично
стање у земљи. Део грађе уништен је у бомбардовањима или је растурен, нестао, па
чак и спаљен. На срећу, грађа Земунске историјске архиве склоњена је ради заштите од савезничког бомбардовања 1944. у трезор Народне банке, али се налазила у
потпуно расутом и несређеном стању.6 Превасходна заштита ове значајне архивске
грађе била је индиректан повод за оснивање Градског архива, данас Историјског
архива Београда (у даљем тексту Архив).
Извршни одбор Народног одбора града Београда, на седници од 26. септембра 1945. године, донео је одлуку о оснивању Градског архива у Београду са задатаком да прикупља оригинална документа градских установа, као и фотографије
значајних личности чији је рад везан за Београд.7 Интересантно је то да формално
решење о оснивању никада званично није донето, већ је датум одржавања седнице
прихваћен као датум оснивања.8 Архив је радио у окриљу Библиотеке града Београда све до 1947. године, када постаје самостална установа са посебним буџетом.
О пионирским данима Градског архива Београда, када је од 9. априла 1946.
године професор историје Лазар Ћелап био управник (1946-1954) а уједно и једини
стално запослени службеник, забележено је у првом Летопису архива 1946-1960.
Ово изванредно сведочанство говори о његовом ентузијазму и раду на сређивању
тада јединог архивског фонда (Земунског магистрата) који ће понети инвентарни
број 1, а од 1979. одлуком Извршног већа Скупштине Савезне Републике Србије
постати архивска грађа од изузетног значаја.9 Иако без приручника, литературе,
упутстава за рад и стручних течајева, рад на сређивању трајао је две и по године,
а послове на сређивању архивске грађе обављали су још и Танасије Илић и Јелена
Милић.
4
5
6

7

8

9

ИАБ-ОГБ-ТД, Ф13-4-1922.
Љубомир Дурковић Јакшић, Библиотека града Београда 1928-1945, Београд 1995, 107.
Лазар Ђелап, Градска државна архива у Београду, Годишњак Музеја града Београда I,
Београд 1954, 365-366.
Записници ИНОО града Београда 1944-1945, приредили: Бранко Петрановић, Војислав
Ћирковић, Београд 1979, 501.
Педесет година Историјског архива Београда, Београд,1995, 12; Летопис Историјског
архива Београда 1946-1960, 1.
Службени гласник СР Србије, бр. 18/1979.

Зорица Смиловић, Снежана Лазић

Убрзо су преузети и неки други значајни фондови, попут Београдски еснафи,
Трговинска комора у Београду и Певачко Друштво „Мокрањац”. Сва архивска грађа
која је прикупљена у том периоду је сређена, израђени су и први сумарни инвентари, а из аката важнијих фондова начињена су регеста. Коришћење архивске грађе
почело је 1948. године, упоредо са почетком процеса сређивања архивских фондова
и збирки, а први истраживач био је Ђуро Гавела, управник Музеја Вука и Доситеја,
који је истраживао архивску грађу у вези са ова два српска великана.10
Како су потребе за запосленима и простором за смештај грађе расле, Извршни одбор Народног одбора града Београда донео је 1954. године одлуку да се Архив
премести у зграду бивше Класне лутрије, на углу Васине и Змај Јовине улице, где је
остао скоро двадесет година.
У згради Класне лутрије
Пресељењем у други објекат, Архив је кадровски ојачао са 36 запослених
и проширио своју делатност, постепено израстајући у значајну установу културе.
Лазара Ћелапа на месту управника замењује др Перо Дамјановић (1954-1958), који
успоставља сарадњу са научним установама и стручњацима. И даље се интензивно
ради на преузимању архивске грађе, њеном сређивању и пружању на коришћење
за разне културне и научне потребе. Урађена је прва организациона шема Архива и
образовани су Одсеци.
Иако су пре пресељења извршени детаљна реконструкција и адаптација, нова
зграда ипак није у потпуности задовољавала потребе Архива. Имала је 1.000 m2 за
смештај 3.500-4.000 дужних метара архивске грађе, а број прикупљених фондова
већ је достигао 185. Просторије су биле изложене прашини и уличним гасовима, а
неке су биле и влажне. Научни радници, истраживачи и корисници архивске грађе
радили су у истим просторијама са службеницима Архива, а за техничке радионице
није било места.11 Формиране су књиговезница и приручна библиотека.12 Тек након
поклона др Јанка Рајачића, шеснаест свезака Брокхаусовог лексикона штампаног
1894, књижни фонд почео је полако да се увећава, тако да је 1956. износио око 5.000
„свезака”.13
Како се у међувремену проширила и територијална надлежност Архива,14
започет је рад на заштити архивске грађе у регистратурама. Надлежност Архива се
поред ужег градског подручја проширила и на приградске општине Барајево, Сопот,
Обреновац, Гроцку и Сурчин, а од 1973. године и на Младеновац и Лазаревац.
10

11

12

13
14

Бранислав Вучковић, „Коришћење архивске грађе“, у: Педесет година Историјског
архива Београда, Београд 1995, 143-145.
Гојко Лађевић, Двадесет пет година рада Историјског архива Београда 1945-1970,
Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1970, 163-170; Гојко Лађевић, Отварање нове зграде
Историјског архива Београда, Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1973, 273-275.
Танасије Ж. Илић, О стручној библиотеци Историјског архива Београда, Гласник Историског архива Београда,бр. 1, Београд 1960, 32.
Летопис Историјског архива Београда 1, Београд 1949, 10.
Закон о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове, Службени гласник
НР Србије, 1952.
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Први Савет Архива именован је 1955. године и имао је задатак да доноси
план рада и финансија, правилнике за рад читаонице, као и упутства за издавачку и изложбену делатност. Осим тога, спроводио је систематизацију радних места,
старао се о стручном усавршавању запослених, водио бригу о смештају и заштити
архивске грађе и др.
Савет је постојао до 1964. године, а његов први председник био је професор Филозофског факутета у Београду др Јорјо Тадић. Под његовим надзором отварају се прве архивске изложбе „Београд кроз архивска документа XVIII-XIX века”
(1955) и „Поглед у нашу прошлост – документа приморских архива X-XIX века”
(1957), у оквиру манифестације Недеља архива.
Савет је такође донео одлуку да се посао око публиковања грађе за историју
Београда повери Архиву. За руковођење овим послом формиран је Одбор који су
сачињавали истакнути историчари: др Никола Вучо, Перо Дамјановић, др Михаило
Динић, др Сергеј Димитријевић, др Драгослав Јанковић, Јован Марјановић, др Георгије Острогорски, др Јорјо Тадић, др Васо Чубриловић и Едиб Хасанагић. Одбор
је формирао четири редакције за поједине временске периоде које су израђивале
планове за објављивање грађе. У редакцији Пере Дамјановића и Танасија Илића,
као прву публикацију у свом издању, Архив је објавио Грађу из земунских архива за
историју Првог српског устанка 1804-1808. I (1955), поводом прославе 150 година
од Првог српског устанка.
Савет Архива донео је 1956. године и први Статут Историјског архива Београда, који је уједно био и први статут једне архивске установе у Србији, и као такав
дуго служио као узор за израду статута других архива.15
Даница Гавриловић
Када говоримо о овом изузетно значајном периоду не можемо а да не поменемо Даницу Гавриловић, (1926-1978), врсног познаваоца архивске теорије и праксе,
која је своје најзначајније године трагања за новим и модернијим приступима у
архивској струци остварила управо у Историјском архиву Београда, где се запослила 1956. године. Посебно интересовање имала је за област информатике и аутоматизације, као и њихову практичну примену у архивистици. У периоду од 1960. до
1970. године била је члан студијске групе Mehanographie-elektronique, са седиштем
у Паризу. Била је члан редакцијског одбора првог броја Архивског прегледа, касније
и Архивског алманаха, те један од њихових најплоднијих сарадника и аутора. Објавила је бројне стручне радове у часопису Архивист, била је један од приређивача
Водича архива Србије (1975), а за допринос у изради публикације Историја Београда (I-III), у редакцији Васе Чубриловића, добила је Октобарску награду Града
Београда (1974).
У знак сећања, одмах након њене смрти 1979. године, Друштво архивских
радника Народне Републике Србије установило је Фонд и годишњу награду „Даница Гавриловић”, која је први пут уручена 1980. и додељивана је до почетка деведе15

Статут Државног архива Београда, Архивски преглед, бр. 3-4, Београд 1956, 49-51.
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сетих година прошлог века.16 Лични фонд Данице Гавриловић, настао током живота
и рада, чува се са посебним пијететом у Историјском архиву Београда.17
Истори(ј)ски архив Београда
Током мандата директора Вељка Купрешанина (1958-1969) долази до промене назива - Државна архива града Београда преименована је у Историјски архив
Београда.
Након првих петнаест година постојања (1960) Архив је располагао са 200
архивских фондова и информативних средстава који су чинили архивску грађу приступачнијом. Истраживачима су поред већ поменутих фондова били доступни још
и Управа града Београда, Окружни суд за град Београд, поједина друштва и удружења, као и Збирке поклона и откупа. Рад Читаонице регулисан је првим Правилником о раду читаонице усвојеном 1959. године.18
Иако је републички закон о архивској грађи обавезивао архиве да проблеме
публиковања решавају својим општим актима, само су Архив Србије и Историјски
архив Београда донели „Правилник о издавачкој делатности”. Приоритет приликом
публиковања имала су информативна средства. Поред њих, публиковане су и књиге
архивске грађе, библиографије, хронологије, биографије, документа и чланци из
домаће и стране литературе о Београду, радови из архивистике и преводи грађе из
стране стручне литературе. Стручно веће Архива покренуло је и периодичну стручну публикацију Гласник Историјског архива Београда која је штампана у периоду
1960-1963. године.
Планом редакције за објављивање грађе о Београду у периоду од XVI до
XVII века предвиђено је издавање серије књига о утисцима страних савременика
(француских, немачких, италијанских, енглеских) о Београду и Србији. Из штампе
је изашло осам публикација међу којима и Грађа за историју Београда од 1717. до
1739, I (1958), Београд и Србија у списима француских савременика XVI – XVII века
(1961), Турски извори за историју Београда 1476-1566. (1964). У овом првом периоду, током профилисања изложбене делатности, обрађиване су теме које које ће се
у наредним периодима и на савременији начин понављати касније, попут „Логор на
Бањици“ (1958), „Бањички логор 1941-1944“ (1961) и „Логор Бањица – Логораши“
(2009).

16

17

18

Одлука о оснивању фонда за награду Даница Гавриловић, Архивски преглед, бр. 1, Београд 1979, 106-108; Правилник о додељивању годишње награде Даница Гавриловић
архивским радницима Србије, Архивски преглед, бр. 1, Београд 1979, 109-112.
Више у: Мирјана Обрадовић, Водич кроз легате, личне и породичне фондове, Историјски
архив Београда, Београд 2017, 84-85.
Правилник о раду у читаоници Историјског архива Београда, Гласник Историјског
архива Београда бр. 1, Београд 1960, 45-48.
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Зграда на Новом Београду
Најважнији догађај током мандата Гојка Лађевића (1969-1975) свакако је
усељење у први наменски грађен Архив након Другог светског рата у Србији.
Модерна зграда Историјског архива Београда на Новом Београду настала је
по пројекту архитекте Милана Јерковића и садржи све елементе архитектонског
стила Ле Корбизијеа. Грађена је у периоду 1969-1972. године, а свечано ју је отворио Живорад Ковачевић, потпредседник Скупштине града Београда, 15. октобра
1973. године.
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фотографија: Бојан Коцев

Изграђена је на терену од око 7.200 m2, са корисном површином објекта од
око 4.500 m2. У посебно одвојеном делу објекта, на два одвојена спрата, смештени
су климатизовани депои за смештај архивске грађе на површини 2.600 m2. У саставу депоа налазиле су се и четири посебне просторије за чување изузетно значајних
фондова, а у специјално изграђеном бункеру микрофилмови. Грађа из депоа допремала се помоћу уграђеног теретног лифта.
Стручне радионице попут фото-лабораторије, књиговезнице и конзерваторско-препараторске радионице, биле су опремљене најсавременијом техничком
опремом и апаратима за рад. Канцеларије су опремљене за рад максимално два запослена. Корисницима су на располагању стајали читаоница са библиотеком са око
8.000 публикација и 1.300 бројева часописа, информативна картотека, микрочитачи
и други технички апарати. Посебна сала за предавања била је опремљена најсавременијом техничком опремом, попут епидијаскопа, дијапројектора и тонског кинопројектора.19
Плански осмишљена сеоба архивске грађе и инвентара била је тако добро
19

Гојко Лађевић, Отварање нове зграде Историјског архива Београда, Архивски преглед,
бр. 1-2, Београд 1973, 273-277.
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организована да је цео посао обављен за само месец дана. У том тренутку Архив
је имао 387 фондова и збирки, у дужини од 3.764 метара и у њему је радило 37
запослених.
Започиње се са микрофилмовањем вредне архивске грађе, а први фонд чије
је микрофилмовање започето био је најстарији фонд Архива – Земунски магистрат.
Упоредо са њим снимало се и Одељење Специјалне полиције Управе града Београда, да би се осамдесетих година прошлог века приступило сликању партијских
фондова, Градског комитета Савеза комуниста, Универзитетског комитета Савеза
комуниста Србије – Београд и на крају Збирке црквених матичних књига.
Социјалистичко друштвено уређење у овом периоду подразумевало је и
тематски пожељне изложбе и публикације посвећене пре свега јубилејима из народноослободилачке борбе, револуционарним ликовима из југословенске новије
историје, омладинским радним акцијама на изградњи Београда или историји радничког покрета. Изложба под називом „Сто година од рођења Владимира Илича
Лењина“ (1970), од неколико стотина експоната, премијерно приказана у просторијама Архива, касније је пренета у многе школе и радне организације, а затим и у
многе градове Србије. Процењује се је имала преко 100.000 посетилаца.20
Почеци легаторства
Појам Легат у Историјском архиву Београда користи се од 1981. године чиме се истиче величина добијене заоставштине као културног добра. Легаторство је
започето вишегодишњим преузимањм заоставштине Константина Коче Поповића
и његове супруге Лепосаве Лепе Перовић, пред крај мандата директора др Радомира Богдановића (1976-1981). Том приликом на чување није предата само уобичајена архивска грађа, већ и други артефакти, чији су смештај, чување, одржавање
и излагање поставили велике изазове пред запослене Архива.
Преузимање овакве разноврсне архивске грађе интензивирано је последњих
двадесетак година, тако да Архив данас чува 21 легат, 31 личних и пет породичних
фондова, а Легат Коче Поповића је по обиму и вредности артефаката највећи.
Мандат др Радомира Богдановића обележила је и интензивнија архивска сарадња на међународном нивоу, с обзиром да је био члан југословенске комисије
Унеска за реституцију архивске грађе. Поред ове, обављао је и функцију председника Удружења архивских радника Србије, а био је и члан одбора САНУ за публиковање грађе о Другом светском рату, као и главни и одговорни уредник стручног
часописа Архивист.
Настављајући тренд социјалистичке тематике Архив је организовао осам изложби, као што су „Омладина с Титом у радне победе 1941-1977“ (1977) или „Тридесет пет година у социјализму 1944-1979“ (1979), а из штампе су изашле четири
публикације међу којима Дубровачка архивска грађа о Београду 1572-1593, II (1976)
и Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941-1944 (1979).
20

Ђорђе Пиљевић, Сто година од рођења Владимира Илича Лењина, Архивски преглед,
бр. 1-2, Београд 1970, 180-188.
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Сарадња са московским институцијама културе
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Сарадња са руским институцијама културе, поготово Обједињеним московским архивима (1996), започета још током мандата директора Гојка Лађевића, интензивирана је за време директора Божидара Драшкића (1981-2001). Резултати ове
сарадње били су организовање заједничких и гостујућих изложби, публиковање
књига и учешће на конференцијама. Изложба „Руски емигранти у Београду – траг
и инспирација” (1996) гостовала је и у Москви. Објављена је књига Судбине руских
емиграната у Београду (1997) Игора Блуменуа, заједничко издање Историјског архива Београда и Обједињених московских Архива. У години НАТО бомбардовања
Савезне Републике Југославије (1999) у Руском дому отворена је изложба „Валерије
Сташевски”, а у Москви „Милосрдни анђео”, документарна изложба посвећена
овој војној акцији.
Међу издањима Архива најзначајније је објављивање информативних средстава Водич Историјског архива Београда I и II (1984. и 1991), а разноврсност је
унело и неколико монографија из новије историје, међу којима се издвајају Успон
Београда I и II (1994. и 2000) Миливоја М. Костића21 и Београд између два светска
рата – Управа града Београда 1918-1941 (1995) Бранислава Божовића.
У овом периоду Архив је добио више значајних признања, међу којима се
истичу Орден заслуга за народ са сребрним зрацима (1985), награда из Фонда Данице Гавриловић (1985), награда Градског фонда за културу за публикацију Водич
Историјског архива Београда II (1991), награда за уметничко решење монографије
50 година Историјског архива Београда (1995) и „Златна архива” (2001).
Педесет година након оснивања (1995), Архив је располагао са око 2.000
фондова, у укупној количини од 12 километара грађе. На годишњем нивоу издавало
се око 2.550 уверења за потребе грађана.
Одлукама Скупштине Републике Србије из 1979. и 1998. године 39 фондова и две збирке Архива проглашене су за културно добро од изузетног значаја22, а
Одлуком одбора Архива Србије из 1998. за културно добро од великог значаја.23
За културна добра од изузетног значаја проглашени су фондови настали радом државних институција које су деловале од половине XVIII до половине XX века на
територији Београда и Земуна попут Управе града Београда, Земунског магистрата,
Скупштине града Београда, Окружног и Трговачког суда у Београду, Трговинске
коморе, разних еснафа, као и Збирке планова и мапа и црквених матичних књига.
Крај ХХ века обележио је пад квалитета функционисања архивске службе у
организационом, стручном, па и кадровском смислу. Уследили су и неки неразумни
потези, као што је одлука Скупштине града Београда из 1993. године којом се део
објекта Историјског архива Београда, површине 275m2, дао на коришћење приватној фирми. Не треба посебно наглашавати колико је њено присуство и рад фирме
21

22

23

Заједничко издање Историјског архива Београда, Библиотеке града Београда и Завода за
заштиту споменика културе града Београда.
Службени гласник СР Србије, бр. 18/1979; Службени гласник Републике Србије, бр.
42/1998.
Категоризација архивске грађе, Архивски преглед, бр. 1-4, 1998/99, Београд 2003, 129-183.
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ризик за безбедност, чување и очување културног добра које се у Архиву налази.
Борба за овај простор траје већ две деценије.
Нови миленијум
Уласком у ХХI век, како сам објекат, тако и саме службе Архива, изискивале су промене како би се прилагодиле савременим захтевима и тенденцијама. Доласком директорке др Бранке Прпе (2001-2009) Архив полако заузима нови курс,
окрећући се Савету Европе и међународним архивским институцијама, што је довело до потписивања Протокола о сарадњи са Градским архивом Будимпеште (2008),
као и до развоја и примене нових информационих технологија и међународних
стандарда у архивистици.
Убрзани развој информатичких технологија захтевао је од савремене архивске службе брзе одговоре на многа отворена питања, али одговора није било.
Ослушкујући и развијајући сопствене потребе, Историјски архив Београда оформио је Центар за информације (2003), а од 2005. године запослени за опис обрађене архивске грађе до нивоа документа користе сопствени програмски модул
Јанус, потпуно усаглашеним са ISAD(g) стандардом, тј. Општим међународним
стандардом за опис архивске грађе.
Нагли развој технолошких могућности и недостатак материјалних средстава допринео је да микрофилмовање у Архиву готово замре, па је стога следеће велике микрофилмске подухвате поверио специјализованој установи. Поред приоритетне заштите микрофилмовањем грађе најстаријих и најзначајнијих фондова,
долази до публиковања тих фондова и процвата издавачке делатности. Издаје се
серија од шест књига Живети у Београду (2003-2008) на основу грађе из фонда
Управе Града Београда, а на основу књиге заточеника концентрационог логора
Бањица излази двотомна публикација Логор Бањица – Логораши 1941-1944 (2009).
Публикације су рађене и у оквиру сарадње са Карић фондацијом и Музејом аутомобила (Аутомобил у Београду, 2002) или под покровитељством Унеска (Милорад Мишковић – Играти живот, 2009). Приређивачи, аутори уводних студија или
предговора, често су истакнути професори историје са Филозофског факултета и
историјских института.
Издавачким подухватом Архива у првој деценији овог века сматра се Модерна српска држава (1804-2004). Хронологија, (2004). Ово репрезентативно издање,
приређено поводом обележавања двестагодишњице од Првог српског устанка, резултат је заједничког рада преко тридесет истакнутих аутора и чланова редакције.
Нова методологија огледала се у паралелном представљању свих области друштвеног живота (политика, култура, друштво, економија), по концепту „тоталне историје”. Текстуалну вредност књиге допуњавају бројне илустрације и богата опрема.
У овом периоду започета је и опсежнија реконструкција појединих просторија у згради. Преуређен је простор за гаражу, извршена је реконструкција атријума, урађена је стаклом затворена библиотека површине 103 m2, у коју је смештено
9.838 књига легатора и оформљена Спомен-соба Легата Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић. Свакако најзначајнија инвестиција у овом периоду
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било је уређење простора за потребе модерне Галерије Архива (2003). Савременим решењем арх. Бојане Ђуровић добијено је 240 m2 мултинаменског простора,
са одвојеним улазом, излогом, гардеробом и тоалетом, како за потребе галеријског
простора, тако и за одржавање стручних радионица и скупова.
Отварањем Галерије, Историјски архив Београда интензивира изложбену делатност и својим модерним поставкама заузима препознатљиво место на културној
мапи Београда. У овом периоду Архив је организовао двадесет изложби. Једина
гостујућа изложба за то време, „Неоренесансна архитектура у Будимпешти“ (2009),
не само да је одговорила наведеним високо постављеним критеријумима, већ је
као последицу имала и узвратно гостовање изложбе „Логор Бањица – Логораши“ у
Градском архиву Будимпеште (2010).
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Интернет страница и друштвене мреже
Препознавши тенденцију савременог доба да се потребне информације најчешће потражују путем интернета, Архив је 2006. године регистровао свој домен,
а 2007. пустио прву верзију веб-сајта на адреси www.arhiv-beograda.org, а од 2018.
године закупио и домен www.arhiv-beograda.rs.
Мапа сајта обухвата шест основних менија који функционално прате рад Архива: О нама, Фондови и збирке, Публикације, Изложбе, За кориснике и Контакт.
Такође садржи и све Програме рада и Извештаје о раду у протеклих десет година.
Приликом његове израде тежило се уклапању модерног и традиционалног са елементима динамичког дизајна. Сама структура сајта је тројезична, односно ћирилична и латинична, као и верзија на енглеском језику.
Поред основних информација о ономе што се у Архиву може пронаћи, још
на самом почетку направљена је спрега између сајта и базе података Јанус, тако да
је корисницима омогућено претраживање свих унетих садржаја који су доступни за
јавност, до нивоа предмета или документа. Ова могућност је реткост у регионалним, па чак и европским оквирима.
Са корисницима је такође уведена интеракција преко контакт форме, а њих
више од 400 добровољно је приступило e-mail листи Архива преко које се редовно
информишу о новитетима, изложбама, публикацијама итд.
Мапа сајта Архива пратила је током времена програмске активности усмерене на дигитализацију архивске грађе и развоју међународне сарадње, тако
да је основни садржај допуњен са четири наменски урађена поддомена: https://
stalnapostavka.arhiv-beograda.org/sr/ – виртуелна изложба по угледу на изложбену поставку Векови Београда /XVI–XX век/ (2014); https://www.arhiv-beograda.rs/ww1/ – тематски водич кроз грађу посвећену Првом светском рату (2015); https://
holokaust.arhiv-beograda.org – сајт посвећен активносима међународног пројекта
Ескалација у Холокаусту (2016-2017); и https://www.digitalni.arhiv-beograda.org/
login.php – претрага и преглед Картотеке житеља града Београда 1922-1954
(2018) и Збирке црквених матичних књига (2020).
У развоју нових интернет сервиса, поготово друштвених мрежа, Историјски

Зорица Смиловић, Снежана Лазић

архив Београда препознао је могућност и средство за промоцију своје делатности.
Facebook страница од 2011. године до данас стекла је више од 23.600 регистрованих
корисника. Након овог позитивног искуства уследило је отварање налога и покретање активности и на другим друштвеним мрежама Flickr (2012), YouTube (2014),
Twitter (2018), а успостављена је сарадња и са Викимедијом Србије (2016).
Међународна сарадња и пројекти
Последњу деценију обележила је динамична међународна и регионална сарадња на свим пољима, поготово доласком актуелног директора мр Драгана Гачића
(2009).
У склопу сарадње са сродним институцијама у окружењу, Архив је потписао протоколе о сарадњи са градским архивима Сарајева (2012) и Љубљане (2013),
Музејом Холокауста из Вашингтона (2016) и Домом руске дијаспоре „Александар
Солжењицин” из Москве (2017).
Изложба „Векови Београда“ приређена на словеначком језику „Beograd
skozi stoletja“, допуњена је посебним сегментом „Slovenci v Beogradu“ и приказана у Љубљани (2013), Копру (2013) и Марибору (2014); изложба „Освобождение
Белграда – 70 лет спустя“ (2015) приказана је у Дому Руске дијаспоре Александар
Солжењицин, а „Белград - город давних времен“ (2017) на Гогољевом булевару у
Москви.
Историјски архив Београда дугогодишњи је члан Међународног архивског
савета (International Council of Archives), а од 2011. године формално и члан Ц категорије. Међународном центру за архивска истраживања ICARUS придружује се
2012, а европском архивском порталу APEx 2015. године.
Поштујући задате постулате из претходне деценије наставља се интензиван
рад на изложбеној и издавачкој делатности. Објављују се публикација на основу
грађе Историјског архива Београда: Лондонски дневник 1945-1946 (2017) и Дневник 1930-1932 (2020) Косте Ст. Павловића, Дневник 1915-1918. Наталије Аранђеловић (2018) и други, као и информативно средство – Водич кроз легате, личне и
породичне фондове Историјског архива Београда (2017). Публикације се реализују
уз сарадњу са стручњацима са историјских института и стручну помоћ професора
са Филозофског факултета. Током последње деценије приређено је око тридесетак
изложби и штампано је шеснаест публикација, а од 2014. године објављују се и
електронска издања публикација.
Овај период обележиле су бројне конференције, скупови и радионице у
земљи и иностранству, на којима су презентована искуства архивиста Историјског
архива Београда, као и искуства са домаћих и међународних пројеката дигитализације архивске грађе попут Картона житеља, матичних црквених књига, Јеврејске
дигиталне збирке, земљишних књига, плаката итд.
Историјски архив Београда позиционирао се као и носилац међународног
пројекта Escalating into Holocaust: From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Ескалација у Холокаусту: од стрељач-

27

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

28

ких водова до гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе Холокауста у Србији). Ово је био први пут да је једној установи културе
у Србији пројекат финансирала Образовна, аудио-визуелна и културна извршна
агенција (EACEA) Европске комисије, кроз програм „Европа за грађане и грађанке
– Активно сећање у Европи 2015”. У оквиру пројекта организовано је шест јавних
манифестација, са различитим програмима, у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом
Саду, Амстердаму и Стокхолму. Водећи српски и међународни експерти дискутовали су о различитим аспектима културе сећања, истраживања и едукације о Холокаусту.
Са друге стране, водило се рачуна о набавци најсавременије техничке опреме попут четири сервера, два BookEye скенерa, микрофилмских читача и скенера
новије генерације, рол скенера и штампача великог формата, као и три Storidge-а за
смештај података. Сваки спрат има на располагању мултифункционални уређај за
копирање, скенирање и штампање. Обезбеђени су и савремени услова за рад, тако
да су канцеларије, Читаоница и Писарница 2019. године потпуно опремљене новим
мобилијаром и прилагођене потребама запослених и корисника, па чак и особама
са инвалидитетом.
Реконструкција депоа била је највећи инвестициони пројекат Града Београда
за једну установу културе у 2019. години. Овом реконструкцијом Архив се сврстао
у ред најсавременијих у овом делу Европе.

Закључак
Историјски архив Београда је јасно мапирана институција на културној сцени Београда, са препознатљивим индивидуалним обележјем.
Од свог оснивања до данас, за време мандата осам директора, 280 стално
запослених службеника Архива и стручњака из разних области имали су велику одговорност, имајући пред собом документа настала од XVI века до данас на српском,
немачком, турском, француском, мађарском, руском, италијанском, румунском, хебрејском, латинском и другим језицима, која представљају непроценљиви извор за
проучавање историје Београда.
Данас четрдесет двоје стално запослених води рачуна о 2.864 фондова и
збирки из домена управе и јавне службе, правосуђа, просвете, културе, привреде и
банкарства, друштвено-политичких организација, верских установа итд, а посебан
изазов представљају 36 породична и лична фонда, 22 легатa и 24 збирке. Најстарији
документ „Дијалог Османлије и Хришћанина” датира из друге половине XVI века,
написан је на турском језику и говори о војно-политичкој сутуацији у Европи. Сва
ова вредна грађа смештена је у два модерна климатизована депоа укупне површине
2.400 квадратних метара, у укупној дужини од око 14 километара архивске грађе.
Посао сређивања и обраде архивске грађе данас обавља само тринаест за-
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послених, већина са звањима вишег архивисте, четворо је задужено за рад спољне
службе, а шесторо за службу депоа. Књиговезница и лабораторија за конзервацију
свела се на по само једног вишег рестауратора.
Сређена и обрађена архивска грађа даје се на увид у Читаоници и Писарници
Архива. У Читаоници на годишњем нивоу истражује око 500 домаћих, али и страних истраживача, ради припреме семинарских, дипломских, мастер или докторских
радова, као и они са академским звањима ради истраживања. Поред архивске грађе
на располагању им стоји и библиотечки фонд са 34.000 јединица, од којих је 9.430 у
основном фонду, као и 143 старе и ретке књиге.
Много бројнију групу корисника, више од 8.000 на годишњем нивоу, чине
грађани који покушавају да реше своје правне проблеме: прибаве копије загубљеног
сведочанства, изгубљеног уговора или потврде о откупу стана и слично.
Одговорност архивиста не лежи само у грађи и корисницима који су у Архиву, већ и у поступку стручног надзора који се обавља над 2.226 активних регистратура на широј територији Београда.
Архив је током свог постојања реализовао преко 86 изложби, самостално или
кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама културе. Оне су успешно презентоване како у земљи, тако и ван граница Србије - у Словенији, Мађарској, Русији итд. О значају тих изложби говоре и сама имена која су их отварала,
од председника Републике Србије, преко градоначелника Града Београда, министара, директора Унеска, амбасадора, до знаменитих личности из домена српске
културе. Архив је публиковао 115 монографија, водича, каталога изложби итд. Изузетном квалитету објављених публикација допринела је сарадња с научним институцијама. Приређивачи, аутори уводних студија или предговора често су били
академици, истакнути професори историје са Филозофског факултета и стручњаци са историјских института. Публикације су објављиване и у сарадњи са другим
институцијама попут Архива Србије, Архива Југославије, Архива САНУ, Библиотеке Града Београда, Завода за заштиту споменика културе Града Београда, Института за политичке студије, Музејом аутомобила, Карић фондацијом, па чак и
Обједињеним московским архивима.
На званичном сајту Архива доступно је и 16 публикација у електронском облику, а на каналу YouTube скоро 60 документарних филмова који прате програмску
делатност Архива.
У последњој деценији, уз редовне програмске делатности као и рад на сређивању и обради архивских фондова и збирки, Архив је поред пет домаћих био и
носилац једног од три међународна пројекта дигитализације архивске грађе. Захваљујући овим пројектима на дигиталном репозиторијуму коме се може приступити преко званичне интернет странице Архива са било које тачке у свету, може се
погледати 1.800 фотографија, 309 плаката, 1.009.031картона житеља, 494 црквене
матичне књиге, 3.536 записа са пратећом документацијом о жртвама логора на Сајмишту, као и 500.000 доступних информација о архивској грађи.
Сви ови пројекти били су подржани и од Министарства културе РС, Министарства правде РС, као и Секретаријата за културу Града Београда.
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Усвајањем Закона о архивској грађи и архивској делатности24 2020. године,
којим је Архиву Србије враћена матичност, Историјски архив Београда као престонички архив, по примеру бројних европских градских архива25, остао је и даље под
управом свог оснивача – Града Београда.
Град је најавио и нова улагања у доградњу новог објекта. Тим проширењем
омогућили би се даљи пријем и смештај нове архивске грађе, будући да су тренутни капацитети смештајног простора 99% попуњени. А да би циљеви Архива на
очувању културног и историјског наслеђа Београда и Србије, као и његовој афирмацији, могли потпуно да се остваре, неопходно је и хитно повећање броја стручног
кадра.
Историјски архив Београда је током своје дугогодишње делатности био иницијатор оснивања Друштва архивских радника Србије, покретач часописа Архивски преглед и дуги низ година узор читавој архивској служби земље. За своје заслуге награђен је бројним признањима од којих издвајамо Изванредни Златни беочуг (2011) који се додељује за трајни допринос култури града. У години великог
јубилеја награђен је и Сретењским орденом трећег степена за изузетне заслуге за
Републику Србију и њене грађане, у очувању културног и историјског наслеђа, што
пред његове запослене ставља још већу одговорност за даљи развој институције.
И за крај, цитираћемо речи новинарке Данијеле Мучибабић: „Кад би се повела расправа о томе где је срце Београда, пало би безброј различитих одговора.
На питање где се налази његово памћење, само је једно исправно рећи - у Историјском архиву Београда!“

24
25

Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
Градски архиви Будимпеште, Келна, Амстердама и Москве.

Зорица Смиловић, Снежана Лазић

Zorica Smilović
Snežana Lazić

HISTORICAL ARCHIVES OF BELGRADE
75 YEARS SINCE ITS FOUNDING
Summary
Historical Archives of Belgrade celebrates a great jubilee - 75 years since its founding on
September 26th in 2020. That is the occasion to present its hitherto achievements, but also
to reconstruct its past more completely, to view critically its whole work, and to set new
objectives for the future.
With a desire to present professional but also creative abilities of the employees in all
organizational units of the Archives once more, a convenient monograph was prepared
that will be published until the end of the year. By preparing this publication members of
the editorial board supplemented rich history of this institution with new knowledge and
data and gave cross-sectional view of the significant achievements in the area of arrangement, processing, preservation, and digitisation of archival materials, and exhibiting and
publishing activity of the Archives.
Basing their work on data presented in the monograph the authors of this text wanted, on
this occasion and in this way, to remind us of those first 75 years.
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Историјски архив Пожаревац
Србија

Прегледни рад

АРХИВИ ИЗМЕЂУ УПРАВНЕ, КУЛТУРНЕ
И НАУЧНЕ ДИМЕНЗИЈЕ
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Апстракт: Правни, нормативни, као и суштински положај и значај архива у међународној и српској архивистици, заокупљао је пажњу од самих почетака сабирања архивске
грађе као историјског сведочанства о једном времену, догађајима, људима. Низ задатака заштитне функције архивске грађе у служби историјске и других научних дисциплина неминовно је доводио до озбиљних промишљања архивских посленика, али и надлежних државних структура о томе какво место „подарити“ архивима у националној, државној, културној
или научној димензији једног друштва.
Југословенска искуства у овој области пружају неколико занимљивих и пажње вредних решења која смо у овом раду покушали да прикажемо посматрајући оснивање и развој
архивске делатности на савезном, републичким и локалним нивоима. Чини нам се да и данас остаје актуелно питање преваге појединих функција архива, те дилема како уједначити
управне елементе (ако их има и у ком облику!), културне (да ли су архиви, треба ли и у којој
мери да буду промотери националне културе) и најзад научне димензије (имају ли архиви
капацитета и формалног основа у актуелној нормативи да се баве науком и којом: архивистиком, ако је вреднујемо науком, историјом у чијој се служби фактички налази архивистика или другим научним дисциплинама које такође потребују архивску баштину ради својих
истраживања).
Дилеме којима се бавимо у овом раду покушали смо да сажетом упоредном анализом
стања и положаја архива у Србији и земљама окружења, према актуелном архивском законодавству истих, разрешимо у корист, по нашем мишљењу, једне релевантне константе: очувања највишег интереса архивске грађе као дела државне, националне и културне баштине, а
самим тим и да објективно, искључиво са гледишта архивистике, сагледамо стварни положај
архива у Србији.
Кључне речи: архив, државни орган, установа, заштита архивске грађе, истраживање, научно-обавештајна средства, функција архива, положај архива
у међународној и националној архивској теорији и пракси, нормативна решења,
прокламовано и стварно

Увод – поглед у упоредну архивску историју
Промишљање о вишеструкој улози архива није одлика само националне архивистичке теорије и праксе. Однос или предност научног, културног или административног, управног елемента у делокругу државних архива не представља питање од значаја искључиво за подручје некадашње југословенске државе и данас ње1

архивски саветник, jasminazivkovic@yahoo.com
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них правних наследница, нити је то била новина изнедрена у југословенској архивистици. Међународна архивистика се њиме бавила дуги низ година са различитих
становишта, искустава и предлога. Ако зађемо дубље у историју и пратимо развој
архивске теорије и праксе на међународном нивоу, видећемо да се до средине 19.
века архив везивао скоро сасвим за административну улогу и значај одређене групе докумената једног ствараоца. Функција архива, затвореног за јавност у смислу
ширег изучавања архивских докумената, исцрпљивала се у улози „чувара“ администрације њеног власника, без обзира да ли се радило о породици, појединцу, црквеној или велепоседничкој архиви. Истовремено је доказна снага тако чуваних аката
била доминантна, те су и архиви били отворени тек у мери у којој је то било потребно њеним власницима за остваривање одређених имовинско-правних, статусних,
наследних, облигациони или сличних односа.2
Овакво се схватање променило од друге половине 19. века, посебно после
Француске грађанске револуције (1789), када је најпре у Француској почео процес издвајања архива из оквира администрације.3 Тада су архивалије делимично
изгубиле карактер правног средства, па је смањен практичан значај старих фондова
управних надлештава. Истовремено је „прокрчен пут“ интензивном коришћењу архивалија у научне сврхе, посебно за истраживање историје.4 Природно се постави2

3

4

Gerhart Enbers, Poslovi u arhivu, Beograd 1981, 14-18. Руковођење и обрада документације подразумевала је чување, обезбеђење од уништења и губитака, као и омогућавање
коришћења архивалија да би се помоћу њих заступали интереси власника архива. Архив је тако служио „чувању права“, пре свега државних права, заштите привилегија или
класних интереса његовог власника. T. R. Schellenberg, Moderni arhivi, Principi i tehnika
rada, Beograd 1968, 3-6. Аутор наводи два разлога оснивања архива: непосредни и „очито најхитнији“ била је „практична потреба да се повиси радна способност администрација“, али и да се систематизују и саберу на једном месту „у току времена нагомилана
акта државних органа управе услед повећаног текућег пословања“. Други разлог је културне природе, јер се под утицајем „историјског романтизма“ схватило да јавна архивска
грађа представља једну врсту културног добра.
Krešimir Nemeth, Uvod u arhivistiku, Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977, 6. Тада су крунски архиви били реорганизовани и претворени у самосталне архивске установе, а већ
1794. године у Француској је образована јединствена централистички организована
архивска управа за читаво државно подручје. Проглашено је начело јавности архивске
грађe, а држави је признато право чувања вредних докумената из прошлости.
Priručnik iz arhivistike, Teorija i praksa u državnim arhivima (Društvo francuskih arhivista),
prevod u izdanju Zajednice arhiva Srbije, Beograd 1982, 135-140. Према мишљењу француских архивиста, архиви су постали центри историјских истраживања, јер је развојем
истраживања у оквиру факултета за хуманистичке и економске науке истовремено дошло до огромног повећања броја истраживачких радова, њиховог квалитета и све веће
предаје грађе архивима. Ivan Beuc, Arhivistika, predavanja dr Ivana Beuca na arhivističkom
tečaju u Zagrebu 1968. godine, Zagreb 1968, 2-3. Аутор наводи да је практична вредност
архива за управне и судске органe смањена када се значај архива почео темељито мењати
на прекретници 18. и 19. века. Истовремено се „под утицајем романтике“ јавила „љубав за народну историју, па се осетио притисак истраживача, те је настао проблем који
статус треба дати архиву у држави и који развитак усмерити“. Laura A. Millar, Archives
principles and practices, London, GB, 2010, 27/30. Ауторка је указала на карактер архива
према декларисању од стране нове владе у Француској, да би нови национални архиви
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ло питање да ли је архив првенствено служба управе, јер служи држави и њеним
сегментима власти, у смислу припреме архивске грађе за доношења службених
мишљења и закључака, или је много више научна установа која постоји ради научног истраживања, стоји „на располагању научном истраживању, нарочито историјском, а и сама се тиме бави“.5 Занимљиво је гледиште француског архивисте R.
H. Bautierа који говори о реорганизацији архива већине земаља Западне Европе
под утицајем „струје историјског романтизма“ и наглашава превасходну улогу архива као некада искључиво „ризнице историје, где је архивист у основи био историчар“, а која у новије време настоји да се „уклопи у административну машину и
постане снабдевач администрације“. Потом су се архиву све више наметали административни послови, закључио је Bautier, јер су „ради бољег чувања докумената за будућег историчара, архиви били приморани да установе своју контролу над
списима које администрација производи и излучује, да што раније преузимају бригу о тим списима, а то је значило и ближу сарадњу са администрацијом“.6
На граници струке и науке, предности научног или административног елемента у улози архива биле су предмет више међународних архивских скупова. То
значи да је признање одређеног научног елемента у раду архивиста заједничко
међународно становиште, спроведено прецизније у теорији, законодавствима или
пракси. Скупштина југословенских архивиста у Охриду 1958. године јасно је дефинисала „четвороструки карактер архивских задатака“, са добро истакнутом научном улогом: стручни, научни управни и културно-просветни задаци.7 На Трећој
Међународној конференцији округлог стола архива одржаној исте године у Загребу, на основу искустава архивиста из шеснаест земаља, међу којима се налазила и
тадашња Југославија, формулисани су закључци према којима је „научна мисија у
архивима доминантна иако се, истовремено, са задовољством прихвата неопходност све веће помоћи коју архиви пружају администрацији“. Надаље је било истакнуто да „та помоћ стално иде у правцу добро схваћеног интереса саме историје,
али да то никако не значи да постоји неко мешање карактера архивa и научних
института, него се баш жели скренути главна пажња на онај научни елеменат у

5

6

7

требало да се развијају као аутономна тела, ослобођена од директног политичкој утицаја.
У служби јавности и чувању архивског материјала архиви су, нарочито са повећањем
количине писаног архивског документације, изашли из оквира породичних архива, па се
и њихов карактер мењао од правно-доказног до општенаучног и историјског значаја.
Сликовито, Enbers говори о „Јанусовој глави са два лица, од којих једно гледа ка управи,
а друго посматра науку“, с тим што је и у данас спорно где лежи тежиште рада у архиву.
Видети више: Gerhart Enbers, Poslovi u arhivu, 14-18.
Rober Henri Bautier, Mesto arhiva i arhivista u državi, Treća Međunarodna konferencija
Okruglog stola (Table ronde des Archives), Zagreb, 22-25. maja 1957, materijali sa konferencije, u izdanju „Arhivist“, Beograd 1958, 5-6. Средином 20. века на међународној архивској
сцени издвојила су се три становишта када је у питању делатност архива - да ли су
они искључиво са префиксом историјски или административни, или се може на ова два
колосека пронаћи трећи који би објединио оба сегмента евидентног ангажовања архива.
Miloš Milošević, Naučnoobavještajna sredstva i naučna djelatnost arhiva, u: Priručnik iz
arhivistike (grupa autora), Zagreb 1977, 2020-205.
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архивима који се посебно огледа у научно-обавештајним средствима“.8 Спону између стручног и научног у раду архива и архивиста представља и најбоље осликава припрема и израда научно-обавештајних средстава о архивској грађи која је
похрањена и чува се, сређује и обрађује у архивима.
Да ли архив превасходно има административну улогу, јер тесно сарађује са
државним администрацијама и врши контролу над списима у регистратурама? Да
ли ова улога ставља у други план архивисту као историчара или архив као „чувара“ докумената за будућег историчара? Савремена администрација, интеграција
архивских служби у административни и културни живот, модернизација метода и
инструмената рада, често су нагониле архивске раднике да „мало напусте науку“ да
би се посветили, а неретко и препустили, многобројним „нужним задацима управе
и организација“. Међународна су опредељења различита: у Италији превагу носи
научни домет архива, док је прва дужност архивиста у Аустралији да „служе влади и администрацији“, док архивска служба у САД представља „кључни елемент
у механизму владе“.9 Према прописима у Бугарској (која је следила систем некадашњег СССР-а), Главна управа архива при Министарском савету била је део државне управе у надлежности Министарства унутрашњих послова. Архивска служба је у овој нама суседној земљи и дан-данас организована на истом је принципу.10
Суочени са професионалним изазовима, архивисти су настојали да успоставе „тешку равнотежу између многоструких обавеза“, а често су долазили у искушење да напусте утицајну улогу коју су добили у историјским истраживањима,
јер због прилива административних послова у архивима нису имали времена да се
значајније баве историјским истраживањима. Учешће архива у научном раду, по
мишљењу француске школе архивистике, „треба да се одржава што је могуће више,
јер архивски радник по свом образовању и по природи своје функције у томе игра
8

9

10

Jelena Nedeljković, Korišćenje arhivske gradje, u: Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977, 200201. Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 170.
Rober Henri Bautier, нав. рад, 5-6. Архивски систем у Аустралији подразумевао је основну сврху архива да „служи влади и администрацији“, где је архивска служба „кључни елеменат у механизму владе“ у погледу руковања административним списима и по
организацији грађе потребне за испитивање државних послова, док су остале функције
архива биле скрајнуте. Италијанско схватање представљало је сушту супротност, јер се
сматрало да је улога архива „чисто научна“, те да је администрирање његово споредни
елеменат. По мишљењу америчких архивиста, државни архиви су непосредни помоћници управе и имају строгу административну улогу и преузимају списе свих јавних служби. Генерални архивист Холандије истицао је став да архиви „имају интерес да чувају
документа само трајне вредности било у интересу историје, било за рачун државе или
трећих лица“.
Поставление бр. 344 от 18, април 1952. год за организиране на Државниа архивен финд
и одобраване правилни на архивното управление при Минисерството на внутрешните
работи, у: Сборник от нормативни актове по архивното дело в Народна Република България, Главно управление на архивите при министерскиа свет, Софиа 1978, 16-25. Основна делатност овако организоване архивске службе била је сабирање, регистровање,
сређивање, похрањивање и издавање на коришћење архивских докумената за потребе
историје, културе, науке, народних интереса, односно брига о Државном архивском фонду Народне Републике Бугарске.
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битну улогу“. Дакле, док у другим својим функцијама може бити потпомогнут од
стране сарадника, у науци је незаменљив, јер су у питању његова лична вредност
и његова знања из помоћних историјских и саме историјске науке, што му дозвољава да непрекидно одржава „углед свог заната“.11 Између опречних мишљења
налази се већи број архивских система који заступају становиште научног значаја
архива, у коме се због врсте посла коју архив обавља скоро равноправно укључио
и административни сегмент, или се сматра да је „улога архива заиста вишеструка
и да нема дубоког антагонизма између ова два вида“.12 Суштинска дилема о карактеру архива актуелна је и данас.
Регионална искуства – промишљања
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Ако се вратимо у оквире 20. века и пратимо развој архивске мисли и праксе на некадашњем југословенском простору, видимо да је идеја о потреби образовања архива била „жива“ на овим просторима још у време пре формирања југословенске државе. Са гледишта развоја архива и делатности заштите архивске
грађе на овом подручју, законски прописи су представљали (и данас јесу) огледало
друштвено-политичких прилика у земљи, статуса архивске службе у датим оквирима система, па према томе и одраз става законодавца у односу на положај и улогу
архива у одређеном временском тренутку. Преточена у два норматива, којима је био
уређен рад Земаљског архива у Загребу (1870)13 и Државног архива у Краљевини
Србији (1898), идеја „архивства“ у Краљевини Југославији остала је тек на одлично састављеном, али никад оживотвореном Пројекту закона о државним архивама и регистратурама Краљевине Југославије (1935).14 Услед неумитних ратних
околности четрдесетих година 20. века, до установљавања архива у земљи дошло
је 1950. године када је донет Општи закон о државним архивама.15 Чини се да у
том тренутку није било дилема о статусу архива као државног органа, јер је само
11

12

13

14

15

Priručnik iz arhivistike, Teorija i praksa u državnim arhivima (Društvo francuskih arhivista),
prevod u izdanju Zajednice arhiva Srbije, Beograd 1982, 135-140.
Rober Henri Bautier, Mesto arhiva i arhivista u državi, 5-6. Негде између ових крајње
опречних ставова можемо сврстати искуства највећег броја континенталних земаља које
су имале неоспоран утицај приликом установљавања архивске делатности у социјалистичкој Југославији. Тако је међу земљама које су прихватиле јасну превагу научног елемента, уз констатацију да је приметан и интензивнији „један нови развој који ће управо
можда развити административну улогу архива“ (овој групи је, поред Белгије, Холандије
и Шпаније, припадала и Југославија), док Шведска, Данска, Швајцарска, Немачка Француска, Мађарска и Пољска прихватају став да је улога архива вишеструка и да нема
значајнијег сукобљавања између научног и административног сегмента архива.
Bernard Stulli, Zakon o uredjenju zemaljskog arhiva u Zagrebu iz god. 1870, u: Arhivistika i
arhivska služba, Studije i prilozi, Zagreb 1997, 78-98.
АЈ-инв. бр. 1539, Пројекат закона о државним архивама и регистратурама Краљевине
Југославије, 1935. Вреди поменути да су према Пројекту Закона Главна управа државних
архива и остали државни архиви имали „право техничке контроле над свим регистратурама“, при чему је Главна управа државних архива подносила „извештај о истрази“
надлежном министарству, уколико је био нађен „неправилан и нехатан рад у регистратурама“.
Општи закон о државним архивама, Службени лист ФНРЈ, бр. 12/1950.
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његово дефинисање у називу преферирало ка управној и административној функцији.
У првообјављеној архивистичкој литератури на југословенском простору
наилазимо на мишљења о архивима као спремиштима, „магацинима“ докумената
значајних за државу и приватно-правне односе грађана, али и као установа у којима се архивска документа прикупљају, чувају и обрађују ради њиховог историјског
и другог научног проучавања. Такође, сматрало се да архиви имају карактер органа
државне управе чији је задатак не само да прикупљају и чувају историјска документа и омогућавају њихово коришћење у јавне и приватне сврхе, него и да врше
надзор над чувањем тих докумената ма где се они налазили, да објављују документа и да „својим јавним просветно-културним деловањем подижу свест грађана о
значају докумената као културног наслеђа једног народа“.16 Морамо се сагласити
да је у тренутку када су осниване прве државне архиве у југословенској федерацији и њеним саставним јединицама, било мало стваралачког простора за промишљање о архиву као научној установи. Насушна је потреба била, посебно за добробит будуће улоге архива у служби истраживања и историјске науке, те саме архивске грађе као крунског историјског извора, да се административним мерама сакупи расута и добрано оштећена архива која је претрпела страдања не само услед ратних дешавања, већ и у првим поратним годинама „промена и усуда“. Статус
архива, поред тога, није могао бити дефинисан изван оквира централистичке или
административно-управљачке државне организације која је „била неопходна“ ради
„спаса земље и народа“, њену обнову и развој, у сусрет реализацији идеала социјалистичког и радничког самоуправног система.
Међутим, веома брзо се функција архива „отворила“ у архивским дебатама,
али и у односу на истраживачку јавност. С обзиром на чињеницу да „архивство“
није било легитимисано на државном нивоу у Краљевини Југославији, задивљујуће
је било присуство ентузијазма код малобројних учених архивских радника и чиновника, па је поред других актуелних питања и улога архива постала предмет
стручних разговора. Од првих година рада државних архива појавиле су се дилеме
о њиховом „искључивом“ статусу: да ли они треба да задрже статус историјског
архива или из њихове „комплексности“ произлазе и други прагматични, оперативни задаци у циљу очувања архивске баштине. Једно од схватање, које ће постепено
преовладавати, представљало је оно према коме су архиви „установе које по начелима и методима савремене науке и технике скупљају, сређују и чувају архивску
грађу у циљу њеног искоришћавања у јавне, научне и друге друштвене сврхе“.17
Током 1954. године архивска струка је већ сматрала, а то су показали и
друштвени развојни процеси, да је Општи закон о државним архивама (1950) превазиђен, па су уследили предлози и припрема нацрта савременијег архивског закона којим би се „преуредио“ и статус државних архива. Према белешци из 1954.
16
17

Из архивистике, Приручник за службеника архива, Београд 1959, 234.
France Škerl, O značaju arhivskih ustanova, u: Arhivist, god. VI, 3-4, Beograd 1956, 38. Дилема о томе да ли су архиви управне или научне односно установе културе остала је
актуелан све време у југословенској архивској теорији и пракси, па и данас у пракси
правних наследница некадашње СФРЈ.
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године, представљен је предлог да архивску службу врше „архивски заводи односно институти, сваки у границама своје територијалне надлежности“, с обзиром на
то да им је „основни задатак прикупљање, сређивање, проучавање, обрада и давања архивског материјала на коришћење“. Са друге стране, да би се архивска грађа
могла чувати и обрадити ваљано у интересу истраживача и других корисника, било је потребно обезбедити „посредну заштиту“, различиту од других послова архива, која се састоји у старању и надзору над архивском грађом и регистратурским
материјалом. Ова делатност је по својој природи била квалификована као управна, па ју је требало поверити посебним државним органима с обзиром на то да институти нису могли вршити управне послове. Сходно томе, једно од решења је
могло бити оснивање посебне архивско-управне, односно заводе архивске заштите, чије би тежиште активности било на заштити архивске грађе изван архивских
института.18
О озбиљности којом се приступило проблематици „архивства“ говори и
чињеница да је југословенска Влада 1955. године разматрала предлоге нацрта новог закона о архивима. Упркос мишљењима која су се чула у редовима архивских
посленика о томе да би архиве требало произвести и устројити као научне установе истраживачког типа, највиши државни органи су стали на становиште да би архивске установе требало у закону третирати као „специфичне управне установе које
имају специфичне стручне задатке“.19 Пажње вредно је и становиште заступљено у
Тезама о новинама у организацији архивског система из 1959. године, према коме
су тешкоће у одређивању карактера архива произлазиле из „специфичности њихове делатности, која није обухватала или се сводила само на једну групу делатности“. Комплексни карактер архива био је резултат чињенице да је делатност архива у једном делу имала одлику културне институције, а у другом, не мање значајном, доминирала је управна функција,20 али су архиви неговали и научну делатност.21
18

19

20

21

АЈ-318-130-195: Белешка у вези са Општим законом о државним архивама, 3. јул 1954.
У духу овакве организације архива, управљање истима би било двојако: у архивским
институтима то би било друштвено управљање, док у „другим архивским установама
стручно управљање“. Истовремено се сматрало да је повезаност архива са саветима за
просвету и културу била „застарела“, те је требало успоставити непосредну везу са државним органима управе, где би Архив Југославије био под надзором Савезне владе,
а архиви нижег ранга под ингеренцијама извршних органа републике односно локалне
административне јединице.
АЈ-318-130-175: Извод из записника са седнице Одбора за просвету Савезног извршног
већа, одржане 29. децембра 1955. године. На примеру савезног архива можда се најприближније види став представника архивске струке о неопходности давања управних
функција и управних овлашћења архиву, као управној установи која је имала одређена овлашћења у архивској делатности, као што су надзор, координација, предузимање
управних мера...
АЈ-318-130-195: Општи закон о архивима и архивској грађи - тезе, 7 децембар 1959.
Трећа скупштина архивских радника ФНРЈ се у мају 1958. године изјаснила у правцу
управног карактера архива у земљи.
Радмила Поповић Петковић, Архиви и научноистраживачки рад, Архивски преглед, 1/1969, Београд 1969, 23-34. И у каснијем периоду су архивисти износили своја
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Делатност на заштити архивске грађе сматрана је посебним друштвеним интересом. У експозеу поднетом поводом скупштинске расправе о новим законским
прописима из архивске делатности средином шездесетих година 20. века, наведено је било да службу заштите архивске грађе врше архиви као „самосталне и самоуправне организације“. Према „долазећим прописима“ архиви су добили статус
правног лица, установе, која је имала могућност да путем „повремених провера
како се код савезних органа и организација одржавају регистратурски материјал
и архивска грађа“, односно налагања имаоцу мера обезбеђења услова за правилно
чување и стручно одржавање регистратурског материјала и архивске грађе, врши
контролу и надзорну функцију над стањем заштите архивске грађе код стваралаца.22 На примеру савезног, али и архива ниже хијерархије, у појединим сегментима рада поступало се, поред ресорног законског и подзаконских прописа, и према
прописима о општем управном поступку. У складу са процедуром управног поступка архиви су, као и друге самосталне установе и организације, поступали када
је, на основу овлашћења „датог им овим Законом или прописом донетим на основу
закона“ вршили „јавну службу“, решавали о правима, обавезама или правним интересима појединца, правног лица или друге странке. Такође, архиви су се старали
о правилној примени тадашњих прописа о чувању архивске грађе и регистратурског материјала код стваралаца - органа, организација, установа и предузећа - у
склопу надзорне функције коју су имали према архивским прописима.23

22

23

мишљења у погледу истраживачког рада у архивима. Видети више: Мирјана Дајић, Научно истраживачки рад у архивима, Архивски преглед, 1-2/1987, Београд 1989, 123-126,
Богдан Лекић, Научно истраживачки рад у архивима, Архивски преглед, 1-4/1992-1993,
Београд 1997, 111-138.
Закон о Архиву Југославије, Службени лист СФРЈ, бр. 48/1964. У прилог високој посвећености струци и промишљањима о карактеру савезног архива, истовремено као управног
органа и културне установе, говори и састав Архивског већа при Архиву Југославије.
Присуство историчара „нагињало“ је истраживачко-културном сегменту, представника
специјалних архива савезног карактера указивало је да су принципи заштите и поступања са архивском грађом савезних органа и организација задржали јединствену методологију и нормативу, док је управни елемент „чврсто опстајао“ у виду представника
савезних органа за управу и просвету и културу. Занимљиво је истаћи кадровско решење
у прилог постојања вишеструке функције архива, које је било заступљено у Пројекту
закона о централном архиву Краљевине Југославије. Изричитим члановима Пројекта
Закона је као потребно архивско образовање било предвиђено високошколско образовање профила Филозофски факултет (историја), Правни факултет, економске науке, а
тек потом друге профиле друштвено-хуманистичких наука. Да ли нам такво опредељење
говори о споју више функција архива, те обезбеђивању одговарајућих кадрова за њихово
подједнако квалификовано остваривање?
Закон о општем управном поступку, Службени лист ФНРЈ, бр. 52/56, Службени лист
СФРЈ, бр. 10/65, 18/65, 4/77, 11/78, 32/78, 9/86 и 47/86. Ово је било евидентно приликом
издавања разних потврда, уверења или исписа из архивских докумената која су се чувала у државном архиву, а која се методологија рада предвиђа и данас у архивима земаља
правних наследница СФРЈ. Видети више у: Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2016, 95/2018). Јасмина Живковић, Заштита архивске грађе ван архива у Браничевском округу, Пожаревац 2013, 131-140.
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Прекретницу у погледу статуса архива како на савезном, тако и на нижим
хијерархијским и административним нивоима, представљао је Општи закон о архивској грађи донет 1964. године,24 када је нужност да се заштите архивалије на
јединственом југословенском простору добила конкретније и нешто другачије обрисе. Архиви су овим законом дефинисани као „установе које врше службу заштите архивске грађе“ и, према томе, у погледу „евидентирања, преузимања, сређивања, чувања и коришћења архивске грађе, архиви имају законом одређена права и
дужности“. Примера ради, из програма рада и годишњих извештаја савезног архива (Архив Југославије) по доношењу Закона 1964, стиче се слика о основним методолошким поступцима, квалитету и квантитету реализованих стручних послова
на заштити архивске грађе савезне провенијенције у нивоу примарне и секундарне
заштите исте. У погледу надзорне функције, овом су архиву, по нашем мишљењу,
била дата истакнутија овлашћења, као што каже законска формулација према којој
је архив „дужан повремено да проверава како се чува и одржава архивска грађа“
која се налази код савезних органа и организација код ималаца. Такође, у случају
да ималац не чува и одржава по пропису архивску грађу која се код њега налази,
Архив је имао право да наложи мере којим би се у остављеном року обезбедили
сви неопходни услови заштите архивске грађе и регистратурског материјала. Ипак,
из конкретне законске регулативе у том периоду нису се јасно уочавале назнаке
који би статус Архива Југославије усмериле у оквире управног органа, иако су се
још из претходног периода уочавали поједини елементи који су назначавали могућност да савезни архив има основ да прерасте у орган чијим би се управним
деловањем учинила доминантнија његова надзорна и административна улога у односу на функцију коју обликује истраживачки дух, обраду архивске грађе, њено
чување и валоризацију у самом архиву, израду научно-обавештајних средстава и
елементе научног у стручном раду архивиста.
Након усвајања Закона о организацији и делокругу савезних органа управе и
савезних организације, Архив Југославије је од 15. маја 1978. године почео да ради
као савезна организација (вршио је прикупљање, преузимање, сређивање, обраду,
изучавање, заштиту и коришћење архивске грађе савезних органа управе и на стручни надзор над радом савезних органа у погледу архивске грађе којом располажу).
Иако у погледу надлежности није било промена у односу на архивски пропис (Закон о Архиву Југославије, 1973), указали бисмо на битан моменат који је, по нашем
мишљењу, декларисао овај архив више ка административно-управно функцији. Он
се огледао у наглашеној обавези „стручног надзора над радом савезних органа“ (у
којој се према поменутој формулацији обухваћени сви савезни органи, а не само
савезна управа), чиме се и даље јасно проналази „аргумент који траје“, у одређењу савезног архива као сегмента специфичне југословенске „самоуправљачке“ државне управе, а не само установе културе. Мишљења смо да се на тај начин савезни архив нашао „негде између установе и савезног органа“. Као савезна организација вршио је одређена јавна овлашћења, при чему је имао одређене управне
елементе, па при томе није изричито сврстан у органе управе. Истовремено се по24

Објављен у Службеном листу СФРЈ, бр. 48/1964. Владимир Бргуљан, Извори споменичког
права у Југославији, Београд 2000, 162-164.
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миње као „стручна институција, установа“, а у делокругу рада су остале надлежности које нису управног карактера.25
У духу децентрализацијских процеса,26 федералне јединице (републике и
покрајине) су на основу савезног прописа донеле архивске законе за подручја својих административних јединица. Тако је у Републици Србији донет, по својим решењима тада веома добар, Закон о архивској грађи и архивској служби (1967). Њиме су прихваћена и потврђена начела савезног прописа, те је усвојено да се служба заштите архивске грађе организује обавезно на целој територији Републике Србије, а да исту обављају „архиви као установе које се оснивају за вршење заштите
архивске грађе настале на подручју одређеном актом о оснивању архива“.27
Сличним путем кретали су се делатност и статус архива и у другим југословенским републикама. Према Закону о архивима и заштити архивске грађе у
Црној Гори (1964/1965) архиви су имали право и дужност да у оквиру свог деловања врше „надзор над чувањем архивске грађе и регистратурског материјала, без
обзира код кога се они налазили, и да у циљу њиховог очувања одређују обавезне мере заштите“.28 Чуо се пажње вредан глас црногорских историчара, према коме
„архивске установе треба да добију статус органа управе“. Образложење је било
исцрпно. Пре свега сложеност задатака које архивске установе треба да остварују
у југословенском друштву у интересу науке и управе као основних корисника архивске грађе. Надаље, обим послова око прикупљања огромне количине архивске
грађе, инвентарисање, заштита и потреба да се грађа што пре на савремени и потпуни начин среди, по мишљењу црногорских историчара, указивала је на разлоге
да се „архивска служба упоређује са статистиком, те да као таква треба да буде
орган управе“. Такође, слаба материјална основа архива и недостатак стручних кадрова могли су се побољшати уколико би архив постао део управе. Потреба „обезбеђења значајне количине архивске документације као друштвене имовине“ ишла
је у прилог заговорницима управног статуса државног архива. Такође, у самој делатности архива у односу према ствараоцима и имаоцима архивске грађе (вођење
надзора над регистратурама, контрола извршења заштитних мера, спровођење по25

26

27

28

Закон о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација, Службени лист СФРЈ, бр. 22/1978. АЈ-130-Ф386: Реализација програмских задатака Архива
Југославије у 1978. години. Усклађивање организације и структуре са прописима о организацијама удруженог рада, који су такође имали домен своје примене и код савезних
органа и организација, изискивало је измене или допуне постојећих нормативних аката
код Архива Југославије. Функционална надлежност, међутим, није промењена. Видети:
Закон о удруженом раду, Службени лист СФРЈ, бр/1976.
Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, III, Београд 1978; Љубодраг Димић, Историја српске државности III, Србија у Југославији, Нови Сад 2001, 410-420.
Закон о архивској грађи и архивској служби, Службени гласник СР Србије, број 12/1967.
У извршавању задатака у вези са заштитом архивске грађе и регистратурског/документарног материјала архиви су били дужни да сарађују са државним органима, организацијама и органима за заштиту споменика културе научним установама, организацијама
архивиста и историчара.
Пречишћен текст Закон о архивима и заштити архивске грађе, Службени лист НР Црне
Горе, бр. 13/64, 12/65, 22/1965; В. Бргуљан, нав. дело, 209-215.
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ступка при шкартирању, преузимање грађе, издавање разних потврда, исправа и у
томе смислу примене прописа из управног поступка) већ су се назирали елементи
управних функција.29
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Мишљење архивиста из Црне Горе подржале су колеге из Босне и Херцеговине, али је то био и став Управног одбора веома активног Савеза друштава архивских радника Југославије. По њиховом мишљењу, нужност је „да архивска служба
у земљи остане у оквиру државне управе“. То су правдали тиме да сви „објективно
и реално сагледани моменти говоре у прилог тврдњи, а против факултативности
архивске службе у области културе“, у оквиру које иста не би имала „никакву перспективу“.30 На архивистичкој сцени у окружењу (некадашњим југословенским
републикама) видимо да су ставови пионира југословенске архивистике оживотворени, те архивска делатност у самосталној Црној Гори или Босни и Херцеговини и
Македонији функционише као део државног управног апарата.31 Са друге стране,
у промишљањима архивске струке у Хрватској, Словенији и Србији превагу је односио „либералнији“ организациони склоп архива који је преферирао истраживачком, културном сегменту, вршећи при томе у законским оквирима и функције надзора над заштитом архивске грађе код стваралаца.
Образложења су била разложна и охрабрујућа: југословенска архивистика у
повоју вртоглаво се уздизала и досезала домете својих прилично развијенијих суседа. Са једне стране била је разумљива нелагодност архивиста према статусу државног архива као строгог органа управе, с обзиром да му се у том случају умањивао значај у погледу истраживања, обраде и припреме за коришћење архивске грађе, док је у први план била истакнута управна, државно-чиновничка функција.
Међутим, схватање архива као искључиво научне установе у југословенској теорији и пракси није било оправдано и одрживо, јер архиве пре свега видимо у функцији заштите архивске грађе, док би функција истраживања историјских извора и
израде научних публикација била секундарног карактера. Не би требало заборавити да је држава за истраживачке сврхе основала и финансирала рад посебних на-

29

30

31

АЈ-318-130-175: Мишљење Друштва историчара Црне Горе поводом доношења нових
законских прописа о заштити архивске грађе, 1963. Истовремено, указивано је на велику
количину још увек несређене архивске грађе у регистратурама, настале „у току више деценија у земљи“, уз грађу која сваког дана све више „расте“, а послови око збрињавања
архивске грађе нису могли најбоље да буду уређени „у установама сектора факултативних културних делатности“.
АЈ-319-72-94: Примедбе Савеза друштава архивских радника Југославије на нацрт
Општег закона о архивској грађи достављене Савезном секретаријату за просвету и културу 24. марта 1964. На седници у Загребу, марта 1964. години, у оквиру примедби дата
је посебна целина под насловом „Рекапитулација чињеница и аргумената за тезу да се
архивима даде статус органа државне управе“.
Извештај о раду Државног архива Црне Горе за 2015. годину, Архивски записи, Часопис за архивску теорију и праксу, година XXII/2015, број 2, Цетиње 2016, 185-190.
Државни архив Црне Горе, на основу важећих законских прописа у овој земљи, има статус државног органа сврстаног у групу „Заводи“, а организован је за вршење архивске
делатности на подручју Црне Горе.
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учноистраживачких установа, попут историјских и других научних института.32
Доношењем нових прописа у области заштите културних добара, после
уставних промена 1974. године, архивска грађа је сврстана у ред културних добара
у друштвеној својини. Законом о заштити културних добара у Републици Србији
(1977), чување и коришћење архивске грађе као културног добра поверено је архивима као организацијама удруженог рада.33 Изменама овог закона из 1987. године архиви су дефинисани као „организације заштите које врше делатност заштите
архивске грађе као покретног културног добра“.34 Законом о културним добрима
из 1990. године било је предвиђено да друштвено-политичка заједница брине о
архивској грађи као једној врсти културних добара, поверавајући ово културно добро на чување и одржавање установи - архиву.35 Његов следбеник, Закон о културним добрима из 1994. године, који је још за кратко време на снази у Србији, није
предвиђао суштинске разлике у погледу статуса архива: основно становиште јесте
да су архиви сврстани у установе заштите архивске грађе као културног добра. Из
скромних законских одредби осликава се вишеструка делатност архива, истина у
функцији заштите архивске грађе.
Задаци архива у Србији огледали су се у два правца: заштитна функција, која
је подразумевала заштиту архивске грађе код стваралаца, док су се у другој функцији налазили сабирање, прикупљање, сређивање, обрада и проучавање архивске
грађе са циљем њене што боље доступности за разна научна истраживања. Прва
је функција приближнија управној, док је друга спадала у домен културног и научноистраживачког рада. Уз оправдање управног карактера архива стајало је и то
да се незаштићена архивска грађа у регистратурама може делотворније штитити
само путем вршења надзора над грађом у регистратурама, где су до изражаја долазиле управне ингеренције.36 Поред других обавеза и надлежности архива као
установе заштите архивске грађе, у Закону о заштити споменика културе који је
био донет за подручје Аутономне покрајине Војводине 1974. године, био је детаљније предвиђен стручни надзор у области заштите споменика културе, што је био
32

33
34

35
36

АЈ-318-132-178: Образложење уз нацрт Уредбе о организацији раду Државног Архива ФНРЈ – материјал са састанка колегијума Државног архива СФРЈ, децембар 1963.
године. Међутим, архив је могао као самостална установа да прима документа јавног,
историјског карактера и служи искључиво у научне и културно-просветне сврхе, чиме
би се приближио музејима, институтима, библиотекама, без икаквих специфичних права
и обавеза. У таквој ситуацији би се могло прописима захтевати или очекивати да се по
природи посла формира паралелно Савезни архив или уситни архивска струка, односно
при сваком савезном органу формира по један званични архив, што би значило формирање посебних прелазних или административних архива као органа управе у којима ће
се сабирати документација која је изашла и непосредне текуће употребе, али још није
доспела за предају историјском архиву.
Закон о заштити културних добара, Службени гласник СР Србије, бр. 28/1977, 34/1981.
Закон о изменама и допунама Закона о заштити културних добара, Службени гласник
Републике Србије, бр. 47/1987.
Службени гласник СР Србије, бр. 6/1990.
АЈ-318-130-74: За вршење надзора у државним органима савезног типа, али и другим
ствараоцима, била је потребна власт, што је значило да се ради о посебној управној и по
методама оперативној делатности.
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елеменат у прилог управне функције архива, док су архиви дефинисани као „организације удруженог рада чија је основна делатност заштита архивске грађе као
споменика културе“.37
Комплексност делатности архива условљавала је да се архиви не могу сматрати искључиво установом културе. Када говоримо о архивима као установама
културе, имамо на уму и законско одређење општих интереса у области културе.
Деведесетих година у Србији је донет Закон о делатностима од општег интереса
у области културе (1992), према коме је као општи интерес у области културе била
предвиђена „заштита, коришћење и презентација културних добара, као и израда
јединственог информационог система у области заптите културних добара“.38 Да ли
је формално стављање архива под ингеренције Закона о делатностима од општег
интереса или данас Закона о култури, утемељило виђење архива као дела културне
политике једне државе? Ако јесте доминантан формални норматив, има ли основа
да се архиви сматрају значајнијим у односу да друге установе којима се, популарно говорећи, „шири“ културна мисија у националним и међународним оквирима?
Даље, ако су архиви у ресорним законодавствима не само у Србији, већ и на међународном плану, виђени као „заштитари“ изузетно вредног историјско-архивског,
често од државотворног, али неспорно и културног, идентитетског значаја, можемо
ли прихватити „стављање под исти оквир“ националних и регионалних архива и,
примера ради, центара за културу, спортско-рекреативних центара или туристичких
организација?
Код израде научнообавештајних средстава није сврха само њихова техничка поставка, израда у функцији помагала истраживачима приликом истраживања
појединих тема, већ је неопходно претходно истраживачко познавање одређеног
историјског периода у коме је стваралац архивске грађе постојао, живео, радио и
стварао документацију која данас има статус архивске грађе. Потребно је добро познавати одређено раздобље историје, потом организацију и све остало што се тиче
изучаваног проблема. У архивској теорији и пракси некадашњег СССР-а, која се
наставља и данас, усталио се појам научне информације о архивској грађи, што би
се могло посматрати са нашег аспекта као научнообавештајно средство о архивској
грађи са сегментима научног рада архивиста са грађом.39
Перспективе
До деведесетих година 20. века „друштвена брига о архивској грађи“, као
предмет рада архивских институција у оквиру јединствене и стручно синхронизоване архивске делатности, била је потврђена највишим државним правним актима
и на основу њих израђеним законским прописима. Мишљење архивиста у постју37

38

39

Закон о заштити споменика културе, Службени лист САП Војводине, бр. 11/1974. По
сличном је принципу била уређена и заштитна функција архива за подручје Аутономне
покрајине Косово. Видети више у: Закон о заштити споменика културе, Службени лист
САП Косово, бр. 19/1977.
Закон о делатностима од општег интереса у области културе, Службени гласник
Републике Србије, бр, 49/1992.
L. A. Nikiforov, G. A. Belov, Teorija i praksa arhivske službe SSSR, Beograd 1976, 300-301.
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гословенском периоду, као носталгично сећање на време пре њих, изражавала су
позитиван став према чињеници да је тако схваћена делатност архива, без обзира
на пропусте „између прокламованог и стварног“, којих је заиста било, ипак постојали правни оквир и конкретна инфраструктурна основа да се архивска делатност
изграђује и уобличава у духу стручних, друштвених и цивилизацијских потреба.
Све је више архивске грађе стављано под контролу струке у смислу заштите, преузимања, чување и коришћења, па је закључак био да је у каквој-таквој културној
политици архивска делатност имала своје место и улогу.40 Представници државне
управе и администрације, као и савезних регистратура, на пример, такође су подржавали превасходан значај управних ингеренција. Да ли је архив, подруштвљен и
сведен на организацију удруженог рада после уставног преобликовања федерације
седамдесетих година, одиста имао лошу перспективу? У расправама босанскохерцеговачких архивских теоретичара се, међутим, изражава сумња у „етатизирану архивску делатност“ као добро решење,41 верујемо и због разлога што у том случају
доминирајућа административна улога архива умањује ефекат научне или истраживачке делатности. Истовремено се архивисти у другим земљама окружења суочавају са негативним резултатима слабије надзорне функције која се више сводила на
саветодавни и едукативни сегмент, а мање на управно-инспекцијски налог. Време
које се „догодило“ на југословенском простору деведесетих година прошлог века
показало је сурову реалност.
И у најновијим архивским промишљањима налази се уверење да је научна
улога архива „све израженија“, као и да се остварује управо кроз научну обраду
архивске методологије и теоријским радом са архивалијама. Научни рад у архивима, сматра А. Кожар, изражен је кроз више конкретних послова који се прожимају
са стручно-техничким пословима, где се издвајају припрема и израда Помагала за
научноистраживачки рад, историјата заштите грађе, историјата архивске службе,
унапређења стручне методологије на опхођењу са архивском грађом, публиковању
архивске грађе и архивских публикација. Истраживачки рад као предуслов научног
рада у нашем случају највише је присутан у поступку научно-архивистичке припреме архивалија за коришћење од стране истраживача, превасходно историчара,
али не увек само за ову групацију научних радника. Веома је значајан и научноистраживачки рад архивиста у оним научним дисциплинама које су у вези са вредновањем и стручном обрадом архивске грађе.42 Да ли је у том смислу виђена, научна
компонента архива и архивског рада дефинисана законом, као обавеза, кроз основну делатност израде научно-обавештајних средстава о грађи? Да ли су истовремено
и друге две компоненте рада архива – административни и управни, који се огледа у
стручном надзору у смислу заштитне функције архивске грађе – исте као и основни
заштитни део који се односи на чување, сабирање, архивске операције у функцији
сређивања и обраде архивалија? И најзад, админстративна функција архива у овом
смислу у суштинској је разлици у односу на виђење архива као администрације с
40
41

42

A. Kožar, Arhivistika i kultura, u: Arhivistika u teoriji i praksi 2, Tuzla 2005, 53-65.
Azem Kožar, Arhivska legislativa u Bosni i Hercegovini, u: Arhivistika u teoriji i praksi 3,
Tuzla 2011, 80-81.
Azem Kožar, Ivan Balta, Arhivi, Naučna djelatnost, u: Pomoćne istorijske znanosti i arhivistika,
Tuzla 2004, 204-205.
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почетка нашег промишљања о суштини архива на тромеђи његове функције: управна, научна, културна.
Шта нас очекује са новим законским решењима и има ли промена у статусу архива? Према слову новодонетог Закона о архивској грађи и архивској делатности (2020) уведен је појам „јавни архив“ према коме је то установа заштите
која обавља архивску делатност. У групи послова јавног архива Закон је издвојио
„стручни надзор“ над стањем архивске грађе и документарног материјала чак и док
се налазе код стваралаца, чиме се управна функција архива јасно истиче. То, међутим, из преосталог текста Закона не значи да су друге функције архива, о којима
смо промишљали у овом раду, изостале. Истина, оне нису, попут научних домета,
јасно наведене, али се из послова архива који се тичу преузимања, чувања, сређивања, обраде, евидентирања и израде научно-обавештајног апарата и објављивања
архивске грађе, види да је у циљу правилне и квалитетне реализације ових архивистички послова неопходна „сарадња са науком“ и изразити научноистраживачки приступ, а све то у функцији очувања архивске грађе „као културног добра“,
у ком смислу можемо прихватити архив као део културне политике једне државе,
али са високо вреднованим критеријумима који архиве истовремено издвајају из
широко и прилично „расуто“ схваћених културних миљеа. Комплексност архива је,
по нашем мишљењу, предност ових установа. Истовремено се ниједан од анализираних сегмената архивског рада не може посматрати индивидуално, јер ако се тако
чини, архив губи своју основну карактеристику исказану у сврси и циљу очувања
историјског, културног, државног и националног наслеђа.

Др Јасмина Живковић

Закључак

Архиви су се, као спој или разлика између управних, културних и научних
домета, развијали постепено, градећи свој углед, статус и место. Најпре виђени у
функцији доказно-правног средства или пуког чувара породичних и личних имовинско-правних и статусних докумената, са узносом романтичарских идеја и занимања за истраживања националних и општих историјских догађаја, прерастају
оквире локалног и постају све више чувари ширих историјских информација од
значаја не само за један народ, државу или подручје, већи и изнад националног
нивоа.
Дилеме, расправе и промишљања о статуту архива и њиховом превасходном
значају као државне, управне, научне или културне установе, старе су скоро колико
и појам о архиву као месту чувања историјских сећања. У појединим периодима
свог развитка, свакако омеђен конкретним историјско-политичким и друштвеним
околностима, сведен у законске нормативе, статус архива у свету, па и на нашем
подручју, некадашњем југословенском а данас регионалном, кретао се оквирно у
кругу од државно-управног до културно-научног. Иако су у појединим тренуцима
превладавале једна или друга опција, ипак морамо закључити да архиви и архивска
делатност, упркос разним проблемима да се изборе за статус који им по значају
припада, опстају на споју сва три наведена квалитета (управни, научноистраживачки и културни сегмент) и то све у мери и функцији да се обезбеди заштита архивске грађе као културно-историјске баштине. Деценијама се промишљања с почетка
развојне путање архивских тема не завршавају. У међувремену, до нових спознаја
и преиспитивања, наш би закључак оптирао у прилог одрживости „комплексног“
карактера архива у којима сви наведени сегменти проналазе свој пут заједништва,
прожимају се и преламају у функцији заштите архивске грађе као историјске, културне, државно-правне и националне баштине као суштини постојања архива.
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Jasmina Živković, PhD

ARCHIVES BETWEEN ADMINISTRATIVE,
CULTURAL AND ACADEMIC DIMENSIONS
Summary

48

Archives as a connection or a difference between administrative, cultural and academic
reach, developed by building their prestige, status, and place gradually. Firstly seen in the
function of probative means or mere keepers of family and personal property legal and
status documents, with the ascent of romanticist ideas and interest for research of national
and general historical events, the archives outgrew the local frames and became keepers
of broader historical information of importance not only for one nation, state or region,
but above the national level.
Dilemmas, disputes, consideration about the status of the archives and their main importance as state, administrative, academic, and cultural institutions, are as old almost as
the sole conception about the archive as a place for keeping historical remembrance. In
certain periods of its development, bound by the concrete historical, political and social
circumstances, reduced by legal norms, the status of the archive in the world, and in our
area too, former Yugoslav and today’s regional, moved in the circle of state-administrative and cultural-academic. Even though in certain moments one or the other option
prevailed, nevertheless we can conclude that the archives and archival activity, despite
different problems to win the status they rightfully, by their importance, deserve, endure
owing to connection of three mentioned qualities (administrative, academic/research, and
cultural segment) and all that in the function to secure protection of archival materials
as cultural and historical heritage. Therefore, in the decades later remain considerations
from the beginning of the development route of the archival themes, and they are not yet
concluded. Meanwhile, until new knowledge and reconsiderations emerge, our conclusion opts in favor of sustainability of the “complex” character of the archive, in which
all mentioned segments find their common way, in which they permeate themselves in
order to protect archival materials as historical, cultural, state, legal, and national heritage
which is the essence of archives’ existence.

Dr. sc. Ivo Orešković1
Državni arhiv u Dubrovniku
Dubrovnik, Hrvatska

Pregledni rad

KAKO OSIGURATI ODRŽIVI RAZVOJ
KULTURNE BAŠTINE U ARHIVIMA?
DUBROVAČKI ARHIV NE MORA BITI
A PRIORI ZAHTJEVAN I ZAMORAN!
Apstrakt: U ovom radu iznijeti ću neka moja promišljanja kako je moguće osigurati održivi razvoj kulturne baštine u arhivima i to na primjeru mogućnosti razvitka Državnog arhiva u
Dubrovniku s obzirom na činjenicu da mu je sjedište u jednoj od najreprezentativnijih palača u
Dubrovniku (Palači Sponza) čiji je i vlasnik od 2002. godine. Nakon uvodnog pregleda svih pravnih i financijskih radnji, kao i stručnih uputa matičnog Hrvatskog državnog arhiva koje su prethodile, iznijeti ću prijedlog kako se arhivsko gradivo koje Arhiv čuva, a prije svega ono iz vremena
Dubrovačke Republike, može kao neprocjenjiva nacionalna i svjetska kulturna baština involvirati
u turističku ponudu grada Dubrovnika u suradnji s drugim kulturnim ustanovama i udrugama, s ciljem njegove afirmacije, ali i stjecanja značajnih vlastitih prihoda kojima bi se unaprijedila redovna
djelatnost Arhiva kao javne ustanove u kulturi.
Ključne riječi: održivi razvoj, kulturna baština, teorija sveobuhvatnog arhiva, Palača Sponza, arhivsko blago, Dubrovačka Republika, Grad Dubrovnik, Ministarstvo
kulture

Na samom početku želim naglasiti da je ovaj rad napisan u prvom licu s obzirom da je on
kao takav služio kao prilog mojoj kandidaturi za ravnatelja Državnog arhiva u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Arhiv) u smislu moje vlastite vizije njegovoga razvoja kao jedne
od najbitnijih javnih ustanova u kulturi Republike Hrvatske i grada Dubrovnika. Ovdje
ću, sukladno temi, izložiti jedan dio mojih promišljanja koja su se, nažalost, a danas
mogu kazati hvala Bogu na moju sreću, pokazala nedovoljno dobrima nadležnima u Ministarstvu kulture.2 Zbog nužnosti sjećanja i mogućnosti zaborava, ključnog odnosa koji
određuje korisnost ili štetnost historije prema mišljenju Nietzchea,3 odlučio sam ih ovdje
opetovano iznijeti. Nadam se da ću time, pišući javno, učiniti iskorak prema intelektualcu u odnosu na status koji najvjerojatnije utvaram da trenutno imam – znanstvenika i
arhiviste.4
1
2

3
4

viši arhivist, ivooreskovic.dad@gmail.com

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Rješenje o imenovanju ravnateljice Državnog
arhiva u Dubrovniku (Klasa: UP/I-612-06/18-01/0012 Urbroj: 532-02/1-18-01) od 1. kolovoza
2018.
Goran Gretić, Nietzscheovo tumačenje historije, Politička misao, 14. 3, Zagreb 2007, 103-120.
Rudi Rizman, O (Ne)odgovornosti intelektualaca, Političke perspektive 4. 2, Zagreb 2014,
7-22.
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Ne želeći u detalje elaborirati niz pravnih i financijskih radnji moram naglasiti da
su sve pretpostavke i ključne radnje koje nam danas daju za pravo i otvaraju mogućnosti
promišljanja koja ću iznijeti obavljene u vrijeme kad sam obnašao dužnost ravnatelja
Arhiva od 2000. do 2008. godine. Tu treba izdvojiti nekoliko ključnih momenata. Kao
prvo to je izvršenje uknjižbe prava vlasništva nad Palačom Sponzom5 temeljem važećih
zakonskih propisa gdje je Arhiv stekao to pravo kao pravni slijednik Historijskog arhiva
u Dubrovniku6, a temeljem Ugovora sa Skupštinom općine Dubrovnik7 kad je postao korisnik Palače Sponza kao društvenog vlasništva.8 To je spriječilo razne lokalne, prije svega političke i interesne, strukture u gradu Dubrovniku, koje su se izmjenjivale, da ostvare
svoje ambicije u smislu raspolaganja tom imovinom i stavljanja u neke druge funkcije,
zanemarujući interes i značaj Arhiva, kakvih je nažalost bilo još od 1996, a poglavito u
prethodnom razdoblju od 2009. godine pa sve do danas. Danas je Palača Sponza uvedena
u registar državne imovine Republike Hrvatske i kao takva u upravljačkom smislu podliježe odlukama resornog Ministarstva kulture i Ministarstva državne imovine. Druga
ključna radnja bilo je preuzimanje nadležnosti Arhiva od Državnog arhiva u Splitu nad
stvarateljima dokumentarnog i arhivskog gradiva u jedinicama lokalne samouprave na
području doline Neretve 2002. godine. Ne želeći ulaziti i ocjenjivati rad kolega u Splitu
u tom dugoročnom razdoblju indikativan je podatak da smo iz Državnog arhiva u Splitu
u novi Arhivski sabirni centar u Metkoviću preuzeli 17,9 dužnih metara gradiva. Taj podatak govori sam za sebe. Treća ključna radnja bilo je prihvaćanje koncepta ustroja Arhiva na način da ima svoj objekt na otoku Korčuli gdje se kao izvodivo rješenje nametnuo
objekt stare škole u Žrnovu gdje danas djeluje Arhivski sabirni centar Korčula – Lastovo.
Investicija je financirana iz vlastitih sredstava Arhiva (projektna dokumentacija, građevinska dozvola), Ministarstva kulture i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz
sredstava namijenjenih razvitku otoka. Tu je ključna bila suradnja tadašnjeg dubrovačkog
biskupa Želimira Puljića i grada Korčule kao suvlasnika objekta, Ministra kulture Boža
Biškupića i njegovih stručnih suradnika u Ministarstvu kulture (Branka Kaleba) i državnog tajnika Branka Bačića u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.9 Četvrta radnja
bio je sporazum između Grada Dubrovnika kojeg je predstavljala gradonačelnica Dubravka Šuica i Ministarstva kulture na čelu s Ministrom Božom Biškupićem o investiciji
nove zgrade Arhiva u ex austrijskoj vojarni u Gružu, čemu je prethodila odluka Vlade
Republike Hrvatske10 i niz financijsko-pravnih radnji koje su potom uslijedile na relaciji odnosa tvrtke Dubrovkinja trade d.d., Dubrovačke banke i Državne agencije za sana5
6

7

8

9

10

HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku, Opći spisi.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku, Opći spisi, Prijenos palače Sponza u vlasništvo
radne organizacije „Historijski arhiv“, 12. siječnja 1967.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Ugovor o prijenosu zgrade između
Skupštine općine Dubrovnik br. 04-458/1-1967 i Historijskog arhiva Dubrovnik br. 13/1967,
6. travnja 1967.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Rješenje Općinskog suda u
Dubrovniku posl. br. Z 877/67, 21. kolovoza 1967.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Građevinska dozvola (Klasa: UP/I
-361-03/04-02/27 Urbroj: 2117-07/3-04-9), 29. listopada 2004.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Odluka Vlade Republike Hrvatske
(Klasa: 940-01/01-02/27 Urbroj: 5030109-01-1), 31. listopada 2001.
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ciju štednih uloga i sanaciju banaka.11 Investicija je započeta vlastitim sredstvima Arhiva
(kupnja dijela zgrade s pripadajućim okolišem12, projektna dokumentacija, lokacijska i
građevinska dozvola (2003)13, a započeta nakon odabira izvođača radova sredstvima iz
kredita Arhiva u iznosu od 20 milijuna kuna s pripadajućim kamatama, gdje je Grad Dubrovnik bio jamac platac (2006). Time je prekinuta dugogodišnja praksa da prostor arhiva isključivo bude tema brojnih sastanaka na razinama jedinica lokalne samouprave još
iz vremena bivše Jugoslavije, a kasnije i onima nastalim nakon osamostaljenja Republike Hrvatske. Bila su to vremena kad se o istome raspravljalo ne tako rijetko i u brojnim
znanstvenim, intelektualnim i javnim krugovima, poglavito u gradu Dubrovniku i gradu
Korčuli, no sve rasprave zadržale bi se na razini deklarativnog i pomalo nazdravičarskog
konsenzusa svih o iznimnoj vrijednosti dubrovačkoga arhiva i želji da se otvori korčulanski arhiv.
Investicijski i financijski plan rada arhivâ potrebno je temeljiti na načelima ekonomskog koncepta održivog razvoja primjenjivog na arhiv kao javnu ustanovu. Za početak treba odgovoriti na pitanje što je to održivi razvoj. Sam pojam održivog razvoja često
se koristi u različitim kontekstima i za različite gospodarske, društvene ili političke ciljeve. Najčešće upotrebljavana definicija održivog razvoja je ona Lestera Browna: „Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istodobno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.“14 Ukoliko ovakvo tumačenje pojma
održivog razvoja primijenimo u kontekstu arhivske službe, onda nam se kao temeljni
cilj potreba njezine sadašnjice nameće njen razvoj u pravcu praktične primjene teorije
sveobuhvatnog arhiva.15 Jedna od praktičnih zadaća arhivâ, koja je preduvjet za provedbu načela sveobuhvatnog arhiva, jest stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje njegove
redovne djelatnosti. Provedba ekonomskog koncepta održivog razvoja u praksi podrazumijeva prije svega društveno odgovorno poslovanje, društveno odgovorno investiranje
i upravljanje rizicima poslovanja.16 Ovo su vrijednosti koje se prije svega u stručnoj i
znanstvenoj literaturi odnose na poslovanje pravnih subjekata iz tzv. realnog sektora.
Nema nikakvog društveno opravdanog razloga da se ne primjene i na javnu službu.
Preduvjet tome je da se ovaj koncept prihvati na razini cjelokupne arhivske
službe Republike Hrvatske. Eksterna dimenzija društveno odgovornog poslovanja kod
poduzeća odnosi se na njihovo pozicioniranje u odnosu na lokalnu upravu, dobavljače
11

12

13

14

15

16

HR-DADU, 425, Opći spisi, Suglasnost za ulazak u posjed Državnom arhivu u Dubrovniku,
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Urbroj: III-354/02-1), Zagreb,
19. ožujka 2002.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Suglasnost za stjecanje nekretnina
(Klasa: 612-06/01 -03-18 Urbroj: 2117-33-01-03-61), 21. ožujka 2003.
HR-DADU 425, Državni arhiv u Dubrovniku. Opći spisi, Građevinska dozvola za
rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju nove zgrade Arhiva ex vojarna Gruž (Klasa: UP/I-36103/03-02/135 Urbroj: 2117-04/3-03-4), 14. listopada 2003.
Miroslav Drljača, Koncept održivog razvoja i sustav upravljanja, Kvalitet i izvrsnost 1.1-2,
Beograd 2012, 20-26.
Dražen Kušen, Strategija sveobuhvatnog arhiva (Total archives) u Hrvatskoj, Arhivski vjesnik
54, Zagreb 2011, 9-23.
Miroslav Drljača, Marko Bešker, Održivi uspjeh i upravljanje rizicima poslovanja, Kvalitet i
izvrsnost, Beograd-Tivat 2010, 33-39.
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i potrošače, ali i cjelokupnu društvenu zajednicu u smislu davanja doprinosa njezinom
razvoju. Pitanje je kako ekonomski koncept održivog razvoja primijeniti u javnoj službi kakva je arhivska. U sadašnjem sustavu upravljanja i gospodarenja resursima unutar
arhivske službe to je nemoguće. Određena naslijeđena načela i praksa postali su gotovo
nepromjenjiva kategorija i kočnica su bilo kakvim novim oblicima gospodarenja. Zastarjelost i nedorečenost zakonskih rješenja koja određuju način gospodarenja i investiranja
u postojećem ustroju arhivske službe prva su kočnica. I novim Zakonom o arhivskom
gradivu i arhivima Republike Hrvatske (člankom 39. stavak 3.) jasno je određeno: „Prostor za rad i spremišni prostor područnih državnih arhiva osiguravaju gradovi u kojima
arhiv ima svoje sjedište, a opremu im osigurava Republika Hrvatska.“17 Tim više je ovakva odredba neshvatljiva u situaciji kad u gotovo svim gradovima upravo država ima ili
je imala niz neiskorištenih prostora (vojni objekti i sl.). Upravo je ova odredba, koja je
bila i u prijašnjem Zakonu, bila presudna kod projekta novoga Arhiva u Dubrovniku kad
je zbog političkih prijepora između Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture 2009. godine bila zaustavljena ova kapitalna investicija. Od 2009. do 2019. godine investicija nove
zgrade bila je obustavljena pod izlikom gospodarske krize, a ja sam slobodan primijetiti
da su razlog tome bili razni politički prijepori lokalnih političkih moćnika Grada Dubrovnika i odgovornih u Ministarstvu kulture, gdje se jedna od strana slijepo držala upravo ove odredbe zakona. Danas je zgrada privedena svrsi. Ovim je ispunjeno temeljno
načelo arhivske službe da je prostor temeljni uvjet kvalitete usluga arhiva kao javne ustanove. Ovo su bile radnje koje su danas temelj mogućeg razvitka Arhiva kao javne ustanove u kulturi u gradu Dubrovniku, ali i šire u smislu afirmacije arhivske struke u Republici Hrvatskoj.
Pozitivnu tendenciju da se u organizacijskom ustroju i svojoj osnovnoj djelatnosti
arhivska služba razvija kao jedinstvena nacionalna služba nažalost ne prati istovjetan pristup kada je riječ o investicijskom ulaganju i gospodarenju resursima arhivskih ustanova.
Naslijeđen model financiranja investicija na način da se svakome udjeli pomalo, a nikome dostatno, na kraju se isključivo svodi na raspodjelu godišnjih raspoloživih proračunskih sredstava Ministarstva kulture. S obzirom na dugogodišnje zanemarivanje problema i novonastale sve veće potrebe arhivskih ustanova za novim suvremenim prostorima
ovakav model dugoročno je neodrživ, tj. on ne može dovesti do učinkovitih brzih i kvalitetnih rješenja. Jednako kao što problemima naše redovne arhivske djelatnosti nastojimo
pristupiti sagledavajući ih u cjelini i na način da iznalazimo jednoobrazna rješenja za
sve, tako je potrebno strateški promišljati investicijska ulaganja u arhive. U tom smislu
potrebno je utvrditi koji arhivi imaju pretpostavke i uvjete za ostvarivanjem značajnijega vlastitog prihoda s obzirom na postojeće objekte, usluge koje mogu pružiti i mogućnosti involviranja u gospodarsku djelatnost zajednice (prije svega turističku) i s druge
strane onih koji to objektivno nemaju. To bi za rezultat imalo, ne zadirući pri tome u
nužne potrebe tekućeg investicijskog održavanja, glavninu financijskih sredstava iz raznih raspoloživih izvora osigurati i usmjeriti na one investicije koje će biti gospodarski isplative, te u određenom vremenu osigurati povrat sredstava u sustav kroz vlastiti
17

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Republike Hrvatske, čl. 39 stav. 3.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1265.html (pristupljeno 29. lipnja
2020.)
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prihod ustanova za čije projekte su dodijeljena. Pri tome je unaprijed potrebno utvrditi
kriterije raspolaganja prihodima na način da oni osiguravaju kontinuitet djelatnosti ustanove, tj. arhiva koji ih je ostvario, a u drugom dijelu rasterete proračunske obveze na
način da preostali dio sredstava bude usmjeren na investicijske i programske projekte
drugih arhiva unutar sustava.
U dokumentu Ministarstva kulture pod nazivom „Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 20112015.“ donesenom 2011. godine, kao jedna od strateških načela zadana su, kao prvo,
potreba utvrđivanja mjera za održivo korištenje kulturne baštine u gospodarskim djelatnostima koje koriste ili imaju utjecaj na kulturna dobra i kulturnu baštinu i, kao drugo,
načelo stvaranja uvjeta i poduzimanja mjera za poticanje razvoja poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini koje su u suglasju s mjerama njezine zaštite i očuvanja te u
potpunosti poštuju načela održivog razvoja. U dijelu gdje se govori o problemima održivoga razvoja kulturne baštine u arhivima istaknuto je kako doživljaj arhiva kao nečega
što je a priori zahtjevno i zamorno koristiti utječe na nisku percepciju turističkog potencijala arhiva.18
S ciljem ispunjavanja zadanih smjernica u ovom dokumentu Ministarstva kulture i
promjene navedene percepcije, u isto vrijeme dok se obavljaju sve radnje vezane za novu
zgradu Arhiva, potrebno je pristupiti izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
adaptaciju Palače Sponza. Projektnu ideju za navedenu radnju napravio sam još 2006.
godine i predočio je arhitektu dr. sc. Željku Pekoviću, a o istome razgovarao s nizom
uglednih kulturnih djelatnika u gradu Dubrovniku. Temeljna zamisao je Palaču Sponza
staviti u funkciju na način da ona u jednom dijelu govori o sebi samoj kao građevini, tj.
spomeniku kulture, a zatim da svjedoči o onome što je kroz povijest bila, tj. carinarnica
i kovnica novca (numizmatička zbirka Dubrovačkih muzeja, financijske knjige blagajne
Dubrovačke Republike itd.) i da bude u funkciji Arhiva na način da u njoj ostanu arhivski fondovi i zbirke iz vremena Dubrovačke Republike, francuske uprave, vremena austrijske uprave do 1918. i Kraljevine Jugoslavije i Drugoga svjetskog rata do 1945. godine. Za izradu cjelovitog idejnog rješenja potrebno je osnovati stručno tijelo povjesničara
umjetnosti, muzeologa (numizmatika) i arhivista. Prema projektnom zadatku prizemlje,
tj. atrij s bočnim prostorijama, i prvi kat (današnje spremište arhivskog gradiva iz vremena Dubrovačke Republike i Opći odjel Arhiva), izuzev čitaonice i jedne veće kancelarije koja se naslanja na čitaonicu (današnja biblioteka), u cijelosti bi trebalo urediti
kao suvremeni izložbeni prostor prema najvećim svjetskim standardima i to za potrebe
organiziranja velikih i kvalitetnih izložbi domaćih i svjetskih umjetnika, za izložbeni postav o samoj palači Sponza i njezinim namjenama kroz povijest (numizmatički postav i
sl.), desno krilo prizemlja urediti kao suvremeno opremljenu predavaonicu za održavanje
manjih znanstvenih, stručnih i ostalih skupova za potrebe Arhiva i Grada Dubrovnika,
njegovih ustanova i institucija. Između prvoga kata, odnosno radnoga prostora za voditelja arhiva Dubrovačke Republike i čitaonice, moguće je osigurati komunikaciju s drugim
katom, odnosno arhivskim spremištima i kancelarijama djelatnika koji obrađuju arhivsko
18

Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011-2015., 25. https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6 (pristupljeno 29. lipnja 2020.)
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gradivo iz vremena Dubrovačke Republike, austrijske uprave, Kraljevine Jugoslavije i
Drugoga svjetskoga rata. Nakon provedenog stručnog nadzora povjerenstva Hrvatskog
državnog arhiva19 Uputama je određeno da se u novu zgradu ex vojarne u Gružu izmjesti
isključivo gradivo od 1945. godine, a sve preostalo zadrži u Palači Sponza.20 Arhivska
spremišta na drugom katu bi se uredila i organizirala na način da budu posjetitelju dostupna na način da komunikacijom posjetitelji imaju mogućnost razgledanja spremišta i
izloženih najvrjednijih dokumenata u samom spremištu. Sustavima zaštite (vatrootporna i
neprobojna stakla, video nadzor, protuprovalni sustav, u turističkim mjesecima redari) bio
bi im onemogućen kontakt s arhivskim gradivom. Pri tome bi se osigurali tehnički uvjeti
za zasebnu komunikaciju djelatnika i arhivskoga gradiva odvojeno od one posjetitelja
itd. Na ovaj način bi se istovremeno zadovoljila dva naizgled nepomirljiva načela: prvo
je načelo sigurnosti čuvanja ovako vrijednoga arhivskog gradiva u najsuvremenijim uvjetima kakve poznaje arhivska struka u svijetu, a drugo je načelo stavljanja tog istog bogatstva u funkciju ostvarivanja financijskog prihoda ustanove. Time arhivsko spremište
izvršava svoju temeljnu svrhu, ali ujedno postaje i izložbeni prostor. Staro nepisano pravilo kako prije svega u arhiv Dubrovačke Republike ne može svatko ostalo bi zadovoljeno, a ujedno bi ga vidjeli milijuni posjetitelja. Na ovaj način bi se cjelokupan potencijal
Palače Sponze kao reprezentativne palače, ali i kao objekta u kojemu se organiziraju
vrhunske izložbe i čuva izuzetno vrijedno arhivsko gradivo, stavio u funkciju promocije
naše kulturne baštine i njezinog valoriziranja ostvarivanjem značajnoga vlastitog prihoda. Unutar Palače Sponze, svakako na drugom i trećem katu, treba osigurati prostor za
biblioteku Arhiva i prostore za mikrofilmiranje i digitalizaciju arhivskog gradiva iz vremena Dubrovačke Republike. Istovremeno, glavnu čitaonicu treba opremiti suvremenim
računalnim sustavom gdje bi se arhivsko gradivo moglo istraživati putem računala, a
originalne dokumente davati na uvid istraživačima u iznimnim slučajevima. Ovo ulaganje je u cijelosti financijski opravdano i ima financijski potencijal povratka uloženih
sredstava u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Ono može biti najbolji primjer
kulturne politike koja ima za cilj ne samo promovirati našu kulturnu baštinu, već njenim
stavljanjem u neposrednu turističku ponudu ostvariti financijsku dobit koja potom može
biti usmjerena u druge investicije Arhiva i za obavljanje onih redovnih djelatnosti koje
inače crpe značajna proračunska sredstva (mikrofilmiranje, digitalizacija i restauracija arhivskog gradiva itd.). U slučaju da bi ta sredstva premašivala godišnje potrebe Arhiva za
održavanjem cjelokupnog sustava i poslova redovne djelatnosti, Ministarstvo kulture bi
kao osnivač eventualan višak sredstava moglo preusmjeriti za potrebe redovne djelatnosti arhivâ koji nemaju te mogućnosti i time ostvariti značajne uštede proračunskih sredstava. Ministarstvo kulture bi jednako tako moglo u suglasnosti s Gradom Dubrovnikom
eventualan višak sredstava preusmjeriti za programske i druge djelatnosti javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika koje inače dijelom sufinancira.
19
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HR-DADU 425, Opći spisi, Zapisnik o stručnom nadzoru te zaključci o uvjetima i kriterijima
preseljenja dijela arhivskog gradiva iz Palače Sponza u novouređena spremišta u Gružu
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Za provedbu ovoga projekta naravno da je potrebno osigurati značajna financijska
sredstva. Međutim, smatram da Arhiv, s obzirom da je vlasnik Palače Sponze, za to ima
realne izglede. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je
javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Specifičnog cilja 6c1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija pod nazivom „Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Poziv je trajno otvoren do
iskorištenja svih raspoloživih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 50 milijuna eura, odnosno 380 milijuna kuna, a namijenjen je prijaviteljima čiji
projekti obnove i revitalizacije kulturne baštine mogu doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka. Prema Zakonu o sustavu državne uprave21 prihvatljivi prijavitelji su između ostalih i javne ustanove, ali isključivo ako su vlasnici kulturnih dobara.
Ovdje do izražaja dolazi vrijednost i značaj obavljenog pravnog posla uknjižbe prava
vlasništva nad Palačom Sponza na Državni arhiv u Dubrovniku. Tekst iz natječaja jasno određuje njegov smisao i cilj: „Sredstva su namijenjena integriranim razvojnim programima temeljenim na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i
povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem
doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Integrirani program obuhvaća sadržajni i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja (turističke destinacije) koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno – gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.
Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske, ali je ograničen na određeno uže ili šire geografsko područje odnosno turističku destinaciju.“ Natječaj je podijeljen u dvije skupine. Pod A. su sredstva namijenjena za pripremu dokumentacije za
provedbu programa (ukupno 20 milijuna eura), a krajnji rok za podnošenje prijave je bio
31. 12. 2019, te drugu fazu B. koja se odnosi na samu provedbu programa tj. projekta (u
ukupnom iznosu od 80 milijuna eura) gdje je krajnji rok prijave do 31. 12. 2023. godine. Rok za pripremu projektne dokumentacije je, nažalost, već istekao. Stoga sredstva
za izradu projektne dokumentacije, dobivanje lokacijske i građevinske dozvole moraju
se osigurati iz proračuna Grada Dubrovnika, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava
Arhiva, te do utvrđenoga roka prijaviti za izvedbu projekta pod B. Meni je neshvatljivo, s obzirom na vlastiti godišnji prihod Arhiva od 2009. do 2019. godine, a u što resorno
Ministarstvo ima uvid, dakle u deset godina ostvarivanja tog prihoda, da se nisu mogla
osigurati sredstva za izradu cjelokupne dokumentacije. Pretpostavimo da se na razini
godine za tu projektnu namjenu i slične izdvajalo 500.000,00 kuna, to bi bio iznos od
pet milijuna kuna!
Ne ulazeći u bit vrijednosti ovakvog projekta za grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku u smislu valorizacije njezine kulturne baštine i arhivskog gradiva iz vremena Dubrovačke Republike, bitno je naglasiti i njegovu financijsku isplativost i učinkovitost.
Za primjer možemo uzeti broj gostiju koji posjete dubrovačke zidine. Prema podacima
Društva prijatelja dubrovačkih starina u posljednjih nekoliko godina to je već broj od
preko milijun ljudi. Cijene ulaznica su 200 kuna. To čini godišnji prihod od 200 milijuna
kuna. Kad bismo pretpostavili da svaki deseti gost koji posjeti zidine posjeti i Arhiv u
21
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Palači Sponza bio bi to broj od 200 tisuća ljudi i uz cijenu od deset eura predstavljao bi
godišnji prihod samo od ulaznica od dva milijuna eura. S obzirom da Palača Sponza ima
izravnu komunikaciju s gradskim zidinama otvorena je i mogućnost poslovne suradnje
s Društvom prijatelja dubrovačkih starina i uključivanjem Palače Sponza u obilazak zidina, tj. da se omogući posjetitelju, naravno uz veću cijenu ulaznice, da ulaskom u Palaču Sponza sa Straduna obiđe cijeli Arhiv i potom nesmetano nastavi obilazak gradskih
zidina. Dio prihoda od ulaznica prodanih na tom prodajnom mjestu pripadao bi Arhivu.
Ukoliko se ne bi postigao takav dogovor postoje tehnički izvodive komunikacije gdje bi
posjetitelj mogao napustiti objekt Palače Sponza, a da to učini jednosmjernim kretanjem
kod razgledanja izložbenih eksponata. Ukoliko bi se dogovor o poslovnoj suradnji postigao to bi zasigurno tada bio još veći broj gostiju od gore navedenog, a time i značajnija
financijska dobit. Realizacija ovog projekta bi zasigurno povećala i drugi oblik ostvarivanja vlastitog prihoda putem najma prostora atrija Palače Sponza, koji prakticiraju i
druge javne ustanove u Dubrovniku, ali bi se mogla reducirati na one najelitnije u večernjim satima, što znači veće cijene najma i iznajmljivanje samo za tu razinu događanja.
Jednostavno je nespojivo da se u atriju Palače Sponze tijekom radnoga vremena Arhiva
odvijaju određena događanja, primjerice vjenčanja, uz bučnu zvučnu kulisu, dok istovremeno znanstvenici i istraživači rade u čitaonici obrađujući srednjovjekovne spise, što
je već duže vrijeme slučaj. Od ovoga su naravno izuzeta protokolarna događanja Grada
Dubrovnika, državnog protokola i Dubrovačkih ljetnih igara, kad uostalom Arhiv organizira drugačiji režim svoga rada.
Ostvarivanjem ovih prihoda dobivena sredstva bi se na rashodovnoj strani usmjeravala po potrebi na već navedene druge investicije Arhiva, materijalno održavanje sustava postojećih objekata, nabavku suvremene opreme i stručnu programsku djelatnost
Arhiva gdje bi prioritet bila zaštita arhivskog gradiva (restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija), kadrovsku politiku po modelu uključivanja vanjskih suradnika za određene
financijski i programski opravdane projekte, a za čiju provedbu ne bi trebalo opterećivati državni proračun. Financijski učinak svakako bi ovisio o sposobnosti i efikasnosti kulturnog menadžmenta Arhiva i njegove suradnje s Turističkim zajednicama Grada
Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, jedinicama lokalne samouprave prije
svega Gradom Dubrovnikom i gospodarskim subjektima (banke, hotelske kuće, turističke agencije), drugim strukovnim i raznim civilnim udrugama građana.

Dr. sc. Ivo Orešković

Zaključak
Državni arhiv u Dubrovniku danas, prije svega zahvaljujući pravnim i financijskim poslovima koji su odrađeni u razdoblju od 2000. do 2006. godine, kao vlasnik Palače Sponze, kulturnog dobra od nacionalnog značaja pod zaštitom UNESCO-a, te kao vlasnik dijela zgrade, tj. prizemlja s pripadajućim parkirališnim prostorom i neograničenim
pravom korištenja ostalog dijela zgrade, dobivenog od Vlade Republike Hrvatske čije je
vlasništvo, u sjeveroistočnom krilu ex vojarne u Gružu, ima izuzetan potencijal daljnjega
razvoja i ispunjavanja temeljnih načela ekonomskog koncepta održivog razvoja stavljanjem arhivskoga blaga neprocjenjive vrijednosti iz vremena Dubrovačke Republike koje
ljubomorno čuva u funkciju ispunjavanja zadataka utvrđenih dokumentom Ministarstva
kulture „Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine
Republike Hrvatske“. Palača Sponza, kao prostor u kojem će se čuvati isključivo arhivski fondovi i zbirke od vremena Dubrovačke Republike do 1945. godine, istovremeno
mora biti u funkciji ispunjavanja prioritetne stručne zadaće njihove zaštite, permanentne
arhivističke obrade i davanja na korištenje istraživačima i znanstvenicima, ali i implementiranja iste u turističku ponudu grada Dubrovnika s ciljem afirmacije tog kulturnog
dobra od nacionalnog značaja i ostvarivanja značajnog vlastitog prihoda koji može biti
pokretač ostalih investicijskih i programskih projekata Arhiva, kao i brojnih projekata
arhivske službe ili ostalih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika čiju djelatnost financijski
podupire Ministarstvo kulture. Ujedno, rukovodeći se prije svega vrstom i strukturom
arhivskih fondova i zbirki Arhiva, određujući jasne prioritete stručnih arhivističkih poslova i provodeći tome prilagođenu kadrovsku politiku, može se ispuniti cilj podizanja
razine ljudskog, a onda i intelektualnog kapitala u Arhivu na znatno višu razinu. Time bi
bili ispunjeni svi preduvjeti za kontinuiranu realizaciju ključnih programskih projekata
Arhiva u pravcu trajne zaštite tog arhivskog blaga (restauracija, mikrofilmiranje, digitalizacija), ali i onih drugih koji iz vrijednosti istoga proizlaze i nameću se (izdavačka
djelatnost, međunarodna suradnja). Ne manje bitno je da bi time Arhiv bio u poziciji praktičnog i stvarnog, ne samo deklarativnog, provođenja strategije sveobuhvatnog arhiva, tj.
praćenja životnoga vijeka dokumenata trajne vrijednosti koji nastaju kod stvaratelja na
području njegove nadležnosti. Arhiv bi kao javna ustanova u kulturi ovakvim razvojem u
cijelosti odgovorio definiciji teorije održivog razvoja društva Lestera Browna: „Održivi
razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istodobno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.“ Ujedno bi opravdao svoju ulogu u
kulturnom i društvenom životu grada Dubrovnika, a slobodan sam kazati i Republike Hrvatske, ispunjavajući temeljni postulat održivoga razvoja društva: „Nemamo pravo ostaviti generacijama pred nama manje od onog što smo naslijedili.“ Taj i takav dubrovački
arhiv zasigurno ne bi bio a priori zahtjevan i zamoran!
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DUBROVNIK STATE ARCHIVE DOES NOT HAVE TO BE
A PRIORI DEMANDING AND TIRESOME!
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Dubrovnik State Archive today, above all owing to legal and financial works that were
carried out during the period from 2000 until 2006, as a proprietor of the Sponza Palace,
national cultural heritage under UNESCO protection, and as a proprietor of the part of
the building i.e. ground level with adjoining parking space and unlimited right of usage of
other parts of the building gained from the Government of the Republic of Croatia that is
its owner, in the north-east wing of the ex-barracks in Gruž, has exceptional potential for
further development and fulfilment of the fundamental principles of the economic concept of sustainable development by putting archival treasures of invaluable worth from
the period of the Dubrovnik Republic, that it keeps jealously, into function of fulfilling
tasks determined by the document of the Ministry of Culture: „The Strategy of Conservation, Protection and Sustainable Economic Use of Cultural Heritage of the Republic of
Croatia.“
The Sponza Palace as a space where archival fonds and collections from the time of
Dubrovnik Republic until 1945 will be kept exclusively, at the same time must be in
function of fulfilling priority professional tasks of protection of archival materials, permanent archival processing, and giving materials to researches and scholars, but it also
must implement itself into a tourist offer of the city of Dubrovnik with an aim of affirmation of that cultural asset of national importance and by making a profit that can be an
initiator of other Archive’s investment and program projects, so as numerous projects of
archival service or other institutions of culture of the City of Dubrovnik which activity
is financially supported by the Ministry of Culture. At the same time, guided by the type
and structure of the archival fonds and collections of the Archive, by determining clear
priorities of professional archival works and by conducting adequate cadre politics, a goal
of elevation of human and intellectual capital in the Archive can be achieved. With that,
all prerequisites for continuing realization of key program projects in the Archive would
be fulfilled in the direction of permanent protection of the archival treasure (restoration,
microfilming, digitisation), but also of others that arise from that and impose themselves
(publishing activities, international cooperation). Not less important is that by that the
Archive would be in the position of practical and the real and not only declarative implementation of the strategy of comprehensive archive i.e. following the life-cycle of
documents of permanent value that originate at the creators in the field of their competence. As a public institution in culture with this development the Archive would meet the
definition of building a sustainable society by Lester Brown: „Sustainable development
is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs.” At the same time it would justify its role in
cultural and social life of the city of Dubrovnik, and I am free to say, also of the Republic
of Croatia, by fulfilling fundamental postulate of the sustainable development of the society: “We don’t have the right to leave future generations less than what we inherited.“
That kind of Dubrovnik Archive surely would not be a priory demanding and tiresome!

Мр Мирјана Богосављевић1
Архив Србије
Београд, Србија

Прегледни рад

Јединствени информациони
систем АРХИС –
имплементација и презентација
на примеру Фонда Министарства
социјалног старања НРС - Архив Србије
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Апстракт: АРХИС је замишљен као информациони систем за управљање документима, усклађен са стандардима и препорукама међународних архивистичких организација,
који омогућава одговорну, ефикасну и систематску контролу примања, евидентирања, архивирања, чувања и коришћења фондова, збирки и докумената у неограниченом временском
року.
Рад представља конкретан пример употребе АРХИС-а на примеру уноса података из
фонда Архива Србије. У питању је фонд Министарство социјалног старања НРС.
Циљ рада је да на практичном примеру покажем које су предности АРХИС система, да ли је он имплементиран у све архиве и ако јесте који су услови потребни како би се
постигла повезаност свих архива у Србији у један информациони систем, као и постоји ли
могућност за стварање јединствене претраге података из било ког архива.
Кључне речи: АРХИС, архивска грађа, фондови, збирке, појединачна документа

Mинистарство културе је још 2018. године донело Правилник о ближим условима
за дигитализацију културног наслеђа2, чиме су установе културе у Србији добиле
јасна упутства како да се културно наслеђе сачува и буде доступно корисницима.
Правилником се уређују задаци, стандарди и процеси дигитализације културног
наслеђа, односно покретних и непокретних културних добара, нематеријалног културног наслеђа и добара који уживају претходну заштиту.
АРХИС као јединствено софтверско решење за све архиве у Републици Србији чини саставни део рада свих архивиста и запослених у архивима.
Архив Србије је претходних година радио на развоју АРХИС-а, односно његових подсистема (сређивање и обрада, преузимање и смештај, конзервација, библиотека, дигитализација, шифарници, регистар архивске грађе, микрофилм, спољна
служба, издања) који су тестирани у Архиву Србије уносом података о фондовима
који ће се у будућности уносити у току сређивања фондова, збирки и предмета.
Један од подсистема у оквиру АРХИС-а је Централни регистар у који се уно1
2

виши архивиста, m.bogosavljevic@archives.org.rs
Службени гласник Републике Србије, бр.76/2018.
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се подаци из свих архива са територије Републике Србије. Архивска грађа свих
архива у Србији унета је у Централни регистар који данас садржи преко 22.000
фондова, збирки и предмета. То није коначан број, јер се он стално допуњава новим
фондовима, збиркама и предметима из свих архива у Србији.
Фонд Министарство социјалног старања НРС

60

Повереништво социјалне политике основано је одмах после ослобођења
1944. и постојало је до 1945. године. Већ наредне године основано је Министарство
социјалне политике3 које Уставом Народне Републике Србије (НРС) из 1947.4 мења
назив у Министарство социјалног старања НРС. Фонд Министарство социјалног
старања НРС обухвата период од 1944. до 1951. године, а поред грађе Министарства садржи и грађу Повереништва социјалне политике.
У току рада на Фонду средила сам и обрадила 54 кутије опште архиве и
156 књига. Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције што значи да се
поштује принцип јединства и границе ствараоца фонда, али не и систем рада регистратуре. С обзиром на то да се из архивске грађе фонда, као ни из других доступних података, није могла тачно и са сигурношћу утврдити организациона структура
творца фонда, архивска грађа je сређена на следећи начин:
• грађа је класификована према години настанка;
• за сваку годину формирани су сектори, одељења и одсеци;
• у оквиру сектора, одељења и одсека формирани су предмети и сачињен је
њихов детаљан опис;
• сређивање архивске грађе урађено је према растућем деловодном броју, а за
предмете где постоје књиге урађена је провера предмета и развођење кроз
књиге;
• за предмете где не постоје књиге урађен је попис предмета.
Поред опште архиве, коју чине 54 кутије, Министарство социјалног старања
НРС садржи и 676 кутија досијеа РВИ (Ратни војни инвалиди).
Делокруг рада Министарства социјалног старања НРС је старање о деци
без родитеља, о социјално и здравствено угроженој деци, репатријација избеглица,
колонизација и деколонизација, брига о дечијим и старачким домовима, пензије,
инвалиднине и др.
Посебно је интересантна следећа грађа: дечији домови и домови за старе,
спискови о бројном стању деце, промена броја штићеника на територији уже Србије, као и помоћ напуштеној деци.
Сигнатура је дата у Архиву Србије, а састоји се од ознаке архива, ознаке
фонда, броја фасцикле у којој се предмет налази (Ф), броја предмета (р) и године на
коју се предмет односи (АС, Г-217, Ф I, р 1/1945).
Информативна средства за фонд су сумарни инвентар и попис предмета.
3
4

Службени гласник НР Србије, бр. 10/45.
Службени гласник НР Србије, бр. 3/47.

Мирјана Богосављевић

Унос података из Фонда
Министарства социјалног старања НРС у АРХИС
Пријава
Свако од запослених архивиста који ће радити на уносу података добија од администратора свој налог, односно корисничко име и лозинку. Пријава на АРХИС састоји се од два поља:
горње у које се уписује корисничко име и доње у које се уписује
лозинка. Притисак на опцију Пријави се омогућава приступ
АРХИС-у.
Главни мени
Након успешно обављене пријаве на екрану ће се појавити Главни мени који омогућава избор подсисетма АРХИС-а. У зависности од врсте посла који архивиста
обавља он ће се определити за једну од опција. У конкретном случају ја сам се
определила за опцију Сређивање и обрада.

Избор апликација АРХИС-а

Избор фонда
Пошто сам у главном менију одабрала поље Сређивање и обрада, на екрану се појављује следећа опција која се односи на избор фонда. У мом случају то је фонд Министарство социјалног старања НРС са бројем 56 у Централном регистру. Важно је
напоменути да се без добијеног броја у централном регистру не може приступити
АРХИС-у и не могу се уносити подаци за фондове, збирке и предмете. Пријавом на
систем аутоматски је одабран архив из кога је запослени.
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Избор активности и врсте података

Након успешно унетог податка о називу фонда у горњем десном заглављу, одабрала
сам таб Обрада што омогућава унос података најпре за књиге, а онда и за кутије и
предмете. Овде бих само напоменула да се у доњем реду испод опције књиге, предмети, кутије и картотеке појављују основне команде:
Креирање новог предмета/кутије
Измена унетих података
Брисање
Унос књига, креирање нове књиге
У форму таб Нова књига уносе се сви важни подаци о књизи: врста књиге (деловодни протокол, регистар, кондуит-листа, зборник, записници, матичне књиге,

Унос нове књиге

Мирјана Богосављевић

помоћне књиге, шематизми, школске евиденције и др.); сигнатура (АС, Г- 217);
инвентарни број (редни број књиге 1, 2 итд.); обрада (ко уноси податке: Мирјана
Богосављевић); распон (ако је у питању регистар онда распон од А-Ш ); године
(ако распон година иде од нпр. 1946-1947, а ако не уносе се две исте године 19461946), датум обраде и напомена.
Измена података о књизи
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Приказ и измена основних података о књизи

У току рада могуће су измене података за књигу, а то нам омогућава опција Измена унетих података тако што се изабере иконица за приказ одговарајуће одабране
књиге где се желе изменити подаци.
Код уноса података у АРХИС прво сам урадила унос књига, а затим кутија и предмета. Фонд Министарство социјалног старања НРС садржи 156 књига.

Списак постојећих књига
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Унос података и измене за кутије
За додавање нове кутије користи се одговарајућа иконица која пружа форму за унос
података за кутије код којих је такође могуће вршити измене као и код књига и предмета. На конкретном примеру види се који се подаци уносе за кутију: врста кутије
(падајући мени где се бира кутија, фасцикла), сигнатура (АС, Г-217, Ф I/44), број
предмета (65), број листова (175), број пуних листова (175), број празних листова
и колико је обрађено; инвентарни број (157); подброј (1); распон (1-65); године
(1944-1944); фасцикла (1); обрадио (Мирјана Богосављевић).
Саставни део је и опис садржаја унутар једне кутије са најважнијим подацима и
напоменом ако је потребно.
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Унос нове кутије

Након унетих података о књигама до броја 156 наставила сам унос података о кутијама, па је први следећи број 157

Списак постојећих кутија

Мирјана Богосављевић

Унос података и измене за предмете
Након завршеног уноса свих података за кутије прешла сам на унос предмета. Сам
поступак уноса података за предмете у АРХИС сличан је као и за кутије. За почетак уноса бирамо иконицу Предмети са следећим подацима: јединствена архивска
ознака која је различита за сваки унети предмет, сигнатура (Фонд Министарство
социјалног старања НРС - АС, Г-217, Ф I, р2/44); наслов предмета (извештај Повереништва социјалне политике друштву Црвеног крста); датум (20. 11. 1944); сигнатура кутије (АС, Г-217, Ф I/44) и инвентарни број кутије (157).

65

Списак постојећих предмета

Уколико желимо да изменимо већ унете податке о предмету користимо иконицу
Измена који у себи садржи четири нова таба: основни подаци, језик и писмо, регистри и техничка заштита. Основни подаци се односе на: број предмета који мора
увек бити исти као и број у оквиру сигнатуре; додатна ознака се обележава у оквиру
јединствене ознаке предмета чија је сврха додавање, односно убацивање предмета
на одговарајуће место уколико имамо два предмета са истим бројем (16/1 и 16/2 или
а и б), а систем је предвидео и додавање појединачних докумената у оквиру једног
предмета избором опције Додај нови документ; редни број (1); подброј (0); наслов
(одлука Повереништа о смени старе управе Главне братинске управе у Београду);
датум (18. 11. 1944); очуваност (у целости); објављивање (уз сагласност); датум
обраде (6. 11. 2019); обрадио (Мирјана Богосављевић); количина (број путних и
празних листова); садржај (опис предмета) и напомена.
Да би предмет био сачуван обавезно је да се попуне сва поља која су означена звездицом.
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Приказ и измена основних података о предмету

Провера унетих података у АРХИС
Пошто је завршен унос у АРХИС подаци се приказују у једном од два
формата.
Сви унети предмети складиште се у одговарајуће кутије тако што се предмет обележи, затим зада команда за смештај у одређену кутију (бира се одговарајућа кутија)
и на крају потврди смештај кликом на иконицу Додај у кутију, након чега ће се
појавити информација о успешном смештају предмета у одговарајућу кутију.

Excel табела свих унетих предмета

Мирјана Богосављевић

Са завршеним уносом предмета, кутија, књига и података о фонду Министарства социјалног старања НРС, АРХИС пружа могућност да једним кликом на
одговарајућу иконицу добијемо готову унутрашњу листу.
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Унутрашња листа

На шта би требало обратити пажњу
Да бисмо уопште могли да приступимо АРХИС-у потребно је неколико кључних
ствари:
1. фондови, збирке и документа морају бити унети у Централни регистар и на
тај начин им се додељује јединствени број (у конкретном случају Фонд Министарство социјалног старања НРС у централном регистру број 56) који са
ознаком државе (688) и ознаком архива (ознака 1 за Архив Србије) постаје
саставни део сигнатуре који се не мења;
2. пре него што кренемо са уносом података за предмете, кутије и књиге у АРХИС важно је да се упознамо са стањем грађе унутар фонда, његовом организацијом и начином на који ћемо вршити унос у АРХИС;
3. организација Фонда Министарства социјалног старања НРС је врло сложена
јер се мењала сваке године. Промене су обухватале задржавање постојећих
али и укидање и формирање нових одељења, одсека и сектора, што је захтевало да се уради прецизна организациона шема одељења и одсека по годинама.
У Архиву Србије ради се на уносу података фондова, збирки и предмета.
До сада су у АРХИС унети подаци за лични фонд Стојана Новаковића, Мирослава
Спалајковића, Илије Гарашанина, Милутина Гарашанина, Милана Јовановића Батута, затим Министарство Просвете Црквено одељење, Суд општенародни српски,
Народна канцеларија, Средоточна војна команда и др.
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Закључак
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Предност АРХИСА је врло једноставан и лак начин уноса података. Сваки
архивист прошао је обуку, а уз стручну помоћ архивиста који су радили на развоју АРХИСА, могућност грешке је минимална. Са завршеним уносом АРХИС нам
пружа могућност да једним кликом на одговарајућу иконицу добијемо готову унутрашњу листу са свим потребним подацима, а извоз свих унетих предмета кутија
и књига је могућа путем Еxcel табела које нам пружају потпуну прегледност и могућност исправке грешака. АРХИС омогућава и штампање налепница за кутије са
бар-кодом што значи да више није потребно отварати сваку кутију појединачно да
би се знао садржај, већ се преко бар-кода добијају сви подаци о садржају кутије што
у великој мери олакшава посао радника у депоу. Посебним избором у падајућем
менију могуће је добити следеће обрасце са подацима: Општи инвентар (Образац
О-1); Сумарни инвентар (Образац О-3); Досије фонда (Образац О-5). На крају се
врши верификација од стране стручне особе која проверава и одобрава, тј. верификује унете податке.
Из угла архивисте, АРХИС систем је одличан алат и велика олакшица у погледу поједностављења процеса уноса и обраде грађе која значајно скраћује тај
процес и осигурава његову систематичност.
Из искуства у раду на АРХИС систему може се закључити да је то велики
практичан искорак у процесу дигитализације архивских фондова у Србији и да је за
његову реализацију изузетно важно да се омогући ангажовање свих архива у нашој
земљи.

Мирјана Богосављевић

Mirjana Bogosavljević, MA

THE UNIQUE INFORMATION SYSTEM ARHIS,
IMPLEMENTATION AND PRESENTATION
AT THE EXAMPLE OF THE FOND
OF THE MINISTRY OF SOCIAL CARE PRS
1944-1952, THE ARCHIVES OF SERBIA

Summary
The advantage of ARHIS is a simple and easy way of data input. Each archivist has received training and with professional help of the archivists that were developing ARHIS,
the possibility of an error is minimal. With completed input ARHIS enables us, with a
click on an appropriate icon, to open finished inner list with needed data, and the export
of all inputted files, boxes and books is possible via Excel Tables that render visibility and
allows us to correct errors. Also, ARHIS allows printing of stickers for boxes with bar
code which means that there is no need any more to open each box individually to find
out its content because through the bar code we receive all data about the content of the
box that largely facilitate the job of the worker in the depot. By choosing a value in the
drop-down menu it is possible to receive following forms with data: Analytical Inventory (Form 0-1); Summary Inventory (Form 0-3); Dossier of the Fond (Form 0-5). At the
end, a qualified person verifies inputted data.
From the archivist’s point of view, ARHIS system is a great tool and great facility regarding simplification of the process of inputting and processing of materials that significantly
shortens that process and systematizes it.
From the experience in working with the ARHIS system it can be concluded that it is a
big, practical step forward in the process of digitising archival fonds in Serbia and that,
for its realization, is exceptionally important that all archives in our country are able to
take part.
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Апстракт: Водичи су основна информативна средства свих архива и издају се као
посебна едиција Архива Србије и архивске службе у Републици Србији. Израда водича
уређена је чл. 26. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“
бр. 6/2020). Прва Редакција за израду Водича кроз архивску грађу Србије формирана је 1968.
године. Редакција у садашњем сазиву именована је 2002, а исте године донети су Правилник
о раду Редакције, Упутство за израду Водича кроз архивску грађу Србије и Упутство за израду водича за архиве у Војводини. Упутство о техничком изгледу водича за архиве у Војводини одобрено је 2003, а Упутство о техничком изгледу водича за архиве у Србији 2005. године. Књига Водич носи наслов едиције са редним бројем свеске и назив архивске установе
која издаје водич. До сада је у оквиру ове едиције приређено и објављено деветнаест томова.
Кључне речи: Едиција Водич кроз архивску грађу Србије, Редакција, Правилник
о раду Редакције, Упутство за израду Водича кроз архивску грађу Србије, књига
Водич, архиви, фондови и збирке, архивска грађа, историјска белешка, обавештајна средства, Општи инвентар, сумарни и аналитички инвентари

Водич кроз архивску грађу је научно-обавештајно средство преко којег се јавности
представља целокупна архивска грађа једне архивске установе. Водич даје приказ
стања једног архива у тренутку објављивања кроз исцрпне податке о ствараоцима,
количини и садржини архивске грађе, односно кроз податке о стручном архивистичком раду на фондовима и збиркама, као и кроз податке о архиву (установи заштите).3
Идеја за покретање овакве едиције настала је 60-их година 20. века у архивистичким круговима тадашње Југославије. У складу са тим, Архив Србије је заједно
са Друштвом архивиста Србије и Заједницом Архива Србије 1968. године почео са
припремама за израду Водича кроз архивску грађу Србије. Формирана је Редакција
1
2
3

архивски саветник, brankaarhiv@gmail.com
архивски саветник, s.solomun@archives.org.rs
Упутство за израду Водича кроз архивску грађу Србије донето је на састанку Редакције
24. децембра 2002. године
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од десет чланова, касније девет, а за председника је изабрана Боса Михајловић,
виши архивист Историјског архива Београда.4
Прву књигу Водич кроз архивску грађу објавио је Архив Србије 1973, док је
други том ова установа објавила 1975. године. Водич Историјског архива Шумадије
из Крагујевца објављен је 1978, а затим су уследили водичи и других архива.
Чланови Редакције, истакнути архивски стручњаци из целе Србије, мењали
су се током година, а садашњи сазив Редакције Водича кроз архивску грађу Србије
именован је 14. августа 2002. године на XXIII седници Управног одбора Архива
Србије. За чланове Редакције именовано је шеснаест архивиста, а за председника
је изабран Радомир Ристић, архивски саветник из Историјског архива у Краљеву.
Током непуне две деценије рада неминовно су се десиле и персоналне измене (два
врсна стручњака Раде Шумоња и Драга Миловановић су нас прерано напустили,
а поједини чланови су се повукли из Редакције због одласка у пензију), па је Редакција укључила нове архивисте у свој рад. Главни и одговорни уредник Едиције
Водич кроз архивску грађу Србије је директор Архива Србије.

На састанку Редакције, одржаном 24. децембра 2002. године, усвојени су
Правилник о раду Редакције Водича кроз архивску грађу Србије, Упутство за израду Водича кроз архивску грађу Србије и Упутство за израду водича кроз архивске
фондове за архиве у Војводини. Упутство о техничком изгледу водича за архиве у
Војводини одобрено је 2003, а Упутство о техничком изгледу водича за архиве у
Србији 2005. године.
Одредбе Правилника којим се уређује рад Редакције обавезне су за све чланове Редакције, као и за чланове приређивачких одбора архива који раде на изради
публикације водича. Редакција руководи пословима издавања планираних томова
Едиција: Водич кроз архивску грађу Србије и Водич кроз архивске фондове за архиве
у Војводини. Правилником је предвиђено да се за потребе израде појединачних водича именује Редакција у ужем саставу која пружа стручну помоћ члановима приређивачког одбора у циљу добијања што квалитетнијег водича. Редакцију у ужем
саставу чине председник, секретар и три члана.
4

Јелена Недељковић, Водич кроз архивску грађу Србије, Архивски преглед 1-2, Београд
1990, 30.
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Приређивачки одбори архивских установа које приређују водич у обавези
су да се придржавају упутстава за израду водича које је донела Редакцијa. Након
прегледа и одобрења од стране Редакције, архивска установа може објавити свој
том водича.5
Едиција Водич кроз архивску грађу Србије штампа се на српском језику, ћириличним писмом, а део тиража може се штампати и латиницом.6
Књига Водич носи назив едиције и број свеске у едицији, а затим и назив
архива који га издаје. Водич садржи следеће елементе: уводни део, опис фондова и
збирки (анотација) и помоћни апарат.
У уводном делу сваког водича представљен је историјат архивске установе од
оснивања, са свим организационим променама које су се десиле током постојања и
рада. Територијална надлежност, опис простора (депоа за смештај архивске грађе),
организациона структура, као и подаци о запосленима представљају саставни део
историјата установе.
Подаци о архивској грађи су општи са распоном година и количином архивске грађе и посебним освртом на старије фондове и збирке, као и на архивску грађу
која представља културно добро од изузетног и великог значаја. У овом делу водича
представљена је структурна шема према којој су приказани фондови и збирке. Поред историјата архива и општих података о архивској грађи, уводни део садржи и
напомену кориснику.
Опис фондова и збирки представља главни и најобимнији део водича у коме
се приказују сви фондови и збирке који се налазе у архивској установи. Представљени су према утврђеној структурној шеми из Општег инвентара.
Архиви у Војводини фондове и збирке представљају по редоследу из Регистра архива, односно по редоследу како су приспели у установи. На крају публикације налази се попис фондова и збирки према структурној шеми Општег инвентара.
Поред описа сваког фонда и збирке понаособ, у овом делу водича раде се
уводни (заједнички) текстови за истородне фондове како би се избегло понављање
истих података. У оквиру групе Управа и јавне службе уводни текстови у водичима постоје за окружна начелства, среска начелства и општине када су у питању
фондови старијег датума, до 1918, односно до 1941. године. За период од 1944.
године заједнички текстови раде се за следеће фондове: народни одбори срезова,
скупштине општина, народни одбори општина, месни народни одбори, стамбене
заједнице и самоуправне интересне заједнице. Уводни заједнички текст постоји и
за фондове правосуђа. У оквиру групе Привреда и банкарство заједнички текстови
раде се за привредна удружења и задруге када је у питању период до 1941. године.
За период после 1944. године постоје заједнички текстови за коморе, срески савез
земљорадничких задруга, земљорадничке задруге и сељачке радне задруге. У групи Друштвено-политичке организације, друштва и удружења заједничке текстове
имају фондови Савеза комуниста Југославије, Социјалистичког савеза радног народа Југославије, Антифашистичког фронта жена Југославије, Савеза социјалистичке
5
6

Правилник о раду Редакције Водича кроз архивску грађу Србије.
Исто.
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омладине Југославије, Савеза синдиката Југославије, Савеза удружења бораца народноослободилачког рата, Удружења резервних официра и подофицира Југославије, Савеза ратних војних инвалида и Црвеног крста.
Сваки фонд је у наслову представљен под последњим званичним називом уз
који се наводи и седиште творца фонда. Испод наслова фонда у загради су године
оснивања и престанка рада творца фонда. Уколико творац фонда и даље ради, у
загради је само година оснивања. У наставку следи распон година архивске грађе
коју фонд садржи.
Опис фонда подразумева белешку о његовом творцу, коју чине сажети подаци о оснивању, променама током рада, делатности, организационој структури, органима управљања, престанку рада творца фонда, као и назив правног наследника
уколико постоји.
На основу приређених и објављених књига водича добија се увид о литератури која је коришћена приликом израде белешки о творцима фондова. Од литературе би требало истаћи „Административно-територијалне промене у НРС од
1834-1954“, зборнике закона, службене новине Краљевине (СХС, Југославије), као
и „Општина у Кнежевини и Краљевини Србији. Део 1, (1804-1839)“ аутора Ружице Гузине. За фондове који припадају периоду од 1944. године као основ за писање историјских белешки користе се службени листови (ФНРЈ, СФРЈ), службени
гласници (НРС, СРС, РС), срески и општински службени листови, монографије,
као и друга објављена литература која садржи основне податке о творцу фонда.
Осим литературе, од великог је значаја коришћење архивских докумената за писање
историјата о творцу фонда. Упоредно коришћење објављене литературе и изворних
докумената доприноси да историјат фонда буде комплетнији и садржајнији, што
књигу водича чини квалитетнијом, а уједно потврђује научноистраживачки рад њених приређивача.
Иза белешке о творцу фонда следи белешка о фонду која обухвата податке
када и од кога је преузета архивска грађа, број под којим је уписана у Књигу пријема архивске грађе, степен очуваности, као и податак о сређености и укупној количини архивске грађе. У овом делу се налази и податак о микрофилмованој грађи
фонда и о томе да ли фонд припада категорији културног добра од изузетног или
великог значаја.
Веома је битно на прави начин представити опис архивске грађе: јасно, сажето и прецизно. Приликом анотације у водичима прво су представљене књиге по
врсти, са распоном година и бројем књига. Књиге су наведене по значају (регистри
уз деловодне протоколе, деловодни протоколи [...], а на крају финансијске књиге).
Списи су наведени по важности (записници, документи о оснивању, нормативна
акта [...], а на крају су представљена финансијска документа). Анотација је представљена на основу података преузетих из Општег инвентара, сумарних и аналитичких инвентара, пописа архивске грађе или прикупљањем података непосредним
увидом у архивску грађу.
Опис фонда садржи обавештајна средства о архивској грађи одређеног фонда или збирке. За сређене фондове то су сумарни инвентари, аналитички инвента-
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ри, пописи предмета, регеста и разни регистри уколико су рађени за фондове са
намером да послуже архивистима приликом рада или корисницима архивске грађе.
За фондове који нису архивистички сређени као обавештајна средства наведени
су пописи архивске грађе који су саставни делови записника о преузимању исте и
деловодни протоколи уколико их фонд садржи.
На крају описа фонда наведена је библиографија о фонду, односно сви стручни радови и публикације који су настали и објављени на основу архивских докумената датог фонда.
Трећу целину водича чини помоћни апарат чији су саставни делови библиографија публикација које је архив објавио, списак скраћеница, илустрације, попис насељених места за која је територијално надлежан архив, регистри и садржај.
Као илустрације најчешће се користе фотографије или факсимили репрезентативних документа које архив поседује и могу бити представљене кроз текстове или на
крају публикације као посебна целина са пописом. Предвиђени регистри су: предметни, појмова, установа, личних имена, географских имена и фондова и збирки.
Сваки водич завршава се садржајем на српском и енглеском језику.
Да би једна архивска установа покренула процес израде водича потребно је
да своју одлуку пријави Редакцији и да одреди чланове Приређивачког одбора. Архив је у обавези да донесе одлуку да ли ће водич обухватати све фондове и збирке
или само одређени број фондова. Као полазна основа приликом израде водича може
послужити књига Архиви у Србији7 коју је Архив Србије објавио у два тома 2016.
године у сарадњи са свим архивима у Републици Србији. У првом тому представљени су историјат, организациона структура и опис делатности 44 архива у Србији.
Други том чини преглед фондова и збирки за сваки појединачан архив и садржи
основне елементе описа фонда/збирке – назив, граничне године грађе и количину
архивске грађе. Основни извор информација за израду описа фондова и збирки су
евиденције о архивској грађи и научноинформативна средства која настају у самим
архивима – књига пријема, општи инвентар, регистар архивске грађе, сумарни и
аналитички инвентари, досијеи фондова и збирки. Приликом израде водича потребно је упоредити и проверити све ове изворе увидом у саму архивску грађу што
представља и својеврсну ревизију депоа и утврђивања стања архивске грађе.8
Током непуних пет деценија од објављивања прве књиге водича до данас,
методологија рада на изради овог информативног средства остала је углавном непромењена, без обзира да ли је водич радио један приређивач или је било ангажовано више архивиста. Промене које се могу уочити односе се на садржај текста код
фондова. У водичима који су урађени током прошлог века у наслову фонда није
приказан распон година архивске грађе, него само године творца фонда, као ни
податак о количини архивске грађе изражене у дужним метрима коју фонд садржи,
7
8

Архиви у Србији, I, II, Архив Србије, Београд 2016.
О проблемима приликом израде водича који настају услед неусаглашености евиденција,
односно нетачних, непотпуних и превазиђених података, детаљније је писала колегиница
Татјана Сегединчев у свом раду О евиденцијама и водичима у архивским установама,
Архивска грађа у теорији и пракси (ур. Зоран Вељановић), књ. 2, Архивистичко друштво
Србије, Београд 2018, 261-273.
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за разлику од водича који су приређени у последње две деценије. Библиографија о
фонду, односно објављени стручни радови на основу архивске грађе фонда, такође
није била заступљена у ранијем периоду. До уједначавања методологије рада дошло
је након доношења упутстава за израду водича 2002. године. Одређивање чланова Редакције у ужем саставу омогућило је ефикаснију комуникацију са члановима приређивачких одбора, самим тим и успешнију сарадњу и квалитетнију израду
водича. Новим Законом о архивској грађи и архивској делатности регулисана је и
израда водича као информативног средства „о архивској грађи ради њене заштите и
давања информација о њој и из ње“.9
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У оквиру Едиције Водич кроз архивску грађу Србије до сада је објављено
деветнаест томова:10
Књига број I/1 – Водич Архива Србије објављен је 1973. године. У Водичу је представљено 86 фондова и 9 збирки. Приказана је архивска грађа фондова смештених
у Депоу I Архива Србије која обухвата период од 1673. до 1959. године, уз напомену да се највећи део фондова односи на период од Другог српског устанка до
уједињења 1918. године, а да се у каси Депоа I чувају издвојени старији документи
(Дечанска повеља из 1330. године, имовинске исправе из 1288, 1422, 1539. и 1581.
године и др.).
А.1. Управа и јавне службе: 25 фондова
А.2. Правосуђе: 13 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 5 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 1 фонд
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 8 фондова
9

10

Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 26, Службени гласник Републике
Србије, бр. 6/2020.
Укупно 22 књиге, јер су Архив Србије, Историјски архив Ниш, Историјски архив Зрењанин и Историјски архив Суботица објавили по две, а књига под бројем XII није званично
изашла у оквиру Едиције.
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А.8. Верске установе и организације: 2 фонда
А.9. Остало: 1 фонд
Б. Породични и лични фондови: 31 фонд
В. Збирке: 9 збирки11
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Књига број I/2 – Водич Архива Србије објављен је 1975. године. У Водичу је представљено 239 фондова. Приказана је архивска грађа фондова смештених у Депоу
II Архива Србије која обухвата период од 1861. до 1970. године, уз напомену да се
највећи део фондова односи на период од 1941. до 1953. године. Фондови су приказани са стањем на дан 31. децембра 1972. године.
А.1. Управа и јавне службе: 150 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 30 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 15 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 43 фонда
А.9. Остало: 1 фонд12
Књига број II – Водич Историјског архива Шумадије Крагујевац објављен је
1978. године. У Водичу су представљена 152 фонда и 6 збирки. Архивска грађа
ових фондова и збирки обухвата период од 1809. до 1973. године. Закључно са 1974.
годином ова архивска установа имала је 203 фонда и збирке, са укупно 617,80 дужних метара архивске грађе.
А.1. Управа и јавне службе: 46 фондова
А.2. Правосуђе: 2 фонда
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 22 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 3 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 34 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 21 фонд
А.8. Верске установе и организације: 7 фондова
Б. Породични и лични фондови: 17 фондова
В. Збирке: 6 збирки13
Књига број III – Водич Историјског архива Смедеревска Паланка14 објављен је
1980. године. У Водичу је представљено 69 фондова и 5 збирки чија архивска грађа
обухвата период од 1849. до 1974. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 277 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 18 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 11 фондова
11
12
13
14

Водич Архива Србије, Београд 1973.
Водич Архива Србије, Београд 1975.
Водич Историјског архива Шумадије, Крагујевац 1978.
Данас Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци.
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А.5. Социјалне и здравствене установе: 1 фонд
А.6. Привреда и банкарство: 26 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 13 фондова
В. Збирке: 5 збирки15
Књига број IV – Водич Историјског архива „Средње Поморавље“ Светозарево16
објављен је 1984. године. У Водичу је представљено 325 фондова и 9 збирки, преузетих до краја 1980. године, чија архивска грађа обухвата период од 1823. до 1976.
године, уз напомену да се у Збирци микрофилмова налазе снимци за документе који
датирају од 1565. до почетка 20. века. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 1.200 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 139 фондова
А.2. Правосуђе: 2 фонда
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 64 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 2 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 95 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 23 фонда
В. Збирке: 9 збирки17
Књига број V – Водич Историјског архива Београда објављен је 1984. године. У
Водичу је представљено 226 фондова чија архивска грађа обухвата период од 1749.
до 1977. године. У време објављивања Водича ова архивска установа располагала
је са 1.639 фондова у количини од 9.137,64 дужних метара и са 42 лична фонда и
збирке у количини од 58,30 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 219 фондова
А.2. Правосуђе: 7 фондова18
Књига број VI – Водич Међуопштинског историјског архива Чачак објављен је
1988. године. У Водичу је представљено 415 архивских фондова и 11 збирки чија
архивска грађа обухвата период од 1813. до 1977. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 650 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 116 фондова
А.2. Правосуђе: 7 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 26 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 6 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 161 фонд
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 69 фондова
15
16
17
18

Водич Историјског архива Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка 1980.
Град Светозарево 1992. године мења име у Јагодина.
Водич Историјског архива „Средње Поморавље“ Светозарево, Светозарево 1984.
Водич Историјског архива Београда, Београд 1984.
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Б. Породични и лични фондови: 30 фондова
В. Збирке: 11 збирки19
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Књига број VII – Водич Историјског архива Титово Ужице20 објављен је 1990.
године. У Водичу су представљена 622 фонда и 8 збирки, преузетих до краја 1981.
године, чија архивска грађа обухвата период од 1818. до 1980. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 2.195,48 дужних
метара.
А.1. Управа и јавне службе: 278 фондова
А.2. Правосуђе: 7 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 31 фонд
А.5. Социјалне и здравствене установе: 4 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 149 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 131 фонд
А.8. Верске установе и организације: 2 фонда
Б. Породични и лични фондови: 20 фондова
В. Збирке: 8 збирки21
Књига број VIII – Водич Историјског архива Краљево објављен је 1993. године.
У Водичу је представљено 246 фондова и 5 збирки, преузетих до 1991. године, чија
архивска грађа обухвата период од 1837. до 1990. године. Укупна количина архивске
грађе представљених фондова и збирки износи 700 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 68 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 80 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 2 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 52 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 12 фондова
А.8. Верске установе и организације: 23 фонда
А.9. Остало: 8 фондова
Б. Породични и лични фондови: 1 фонд
В. Збирке: 5 збирки22
Књига број IX – Водич Историјског архива Ниш објављен је 1996. године. У Водичу је представљено 565 фондова и 7 збирки.
А.1. Управа и јавне службе: 164 фонда
А.2. Правосуђе: 5 фондова
19
20
21
22

Водич Међуопштинског историјског архива Чачак, Чачак 1988.
Град Титово Ужице 1992. године мења име у Ужице.
Водич Историјског архива Титово Ужице, Титово Ужице 1990.
Водич Историјског архива Краљево, Краљево 1993.
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А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 37 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 21 фонд
А.6. Привреда и банкарство: 210 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 93 фонда
А.8. Верске установе и организације: 27 фондова
А.9. Остало: 2 фонда
Б. Породични и лични фондови: 6 фондова
В. Збирке: 7 збирки23
Књига број IX/2 – Водич Историјског архива Ниш објављен је 2013. године. У
Водичу је представљено 219 фондова.
А.1. Управа и јавне службе: 53 фонда
А.2. Правосуђе: 9 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 16 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 2 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 99 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 30 фондова
Б. Породични и лични фондови: 10 фондова24
Историјски архив у Нишу до сада је објавио две књиге водича, 1996. и 2013. године.
Укупно су представљена 784 фонда и 7 збирки чија архивска грађа обухвата период
од 1737. до 2012. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова
и збирки износи 4.000 дужних метара.
Књига број X – Водич Историјског архива Крушевац објављен је 1998. године.
У Водичу је представљено 256 фондова и 7 збирки (од тога се 113 фондова налази
у Одељењу у Трстенику) чија архивска грађа обухвата период од 1834. до 1979.
године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи
2.170 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 75 фондова, од тога 32 у Трстенику
А.2. Правосуђе: 2 фонда
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 91 фонд, од тога
54 у Трстенику
А.6. Привреда и банкарство: 42 фонда, од тога 18 у Трстенику
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 16 фондова
А.8. Верске установе и организације: 30 фондова, од тога 8 у Трстенику
В. Збирке: 7 збирки25
23
24
25

Водич Историјског архива Ниш, Ниш 1996.
Водич Историјског архива Ниш IX/2, Ниш 2013.
Водич Историјског архива Крушевац, Крушевац 1998.
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Књига број XI – Водич Историјског архива „31. јануар“ Врање објављен је 2000.
године. У Водичу су представљена 254 фонда и 6 збирки чија архивска грађа обухвата период од 1858. до 1992. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 1.400 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 110 фондова
А.2. Правосуђе: 9 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 22 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 6 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 61 фонд
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 32 фонда
А.8. Верске установе и организације: 12 фондова
Б. Породични и лични фондови: 2 фонда
В. Збирке: 6 збирки26
Књига број XII објављена је 2002. године без сагласности Редакције Водича кроз
архивску грађу Србије као Водич Историјског архива Неготин. Због тога што се
Приређивачки одбор није придржавао утврђеног начина израде водича и није усвајао сугестије чланова Редакције у ужем саставу, који су уложили огромне напоре
да помогну колегама из Неготина да ураде водич стручно и квалитетно, на састанку
Редакције Водича кроз архивску грађу Србије, одржаном 6. јуна 2002. године, заузет
је јединствени став да имена чланова Редакције не буду у импресуму ове књиге.
У овој публикацији представљено је 496 фондова и 7 збирки чија архивска грађа
обухвата период од 1837. до 1990. године. Укупна количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи око 1.000 дужних метара. Архивска грађа која
се налази у Одељењу у Бору није обухваћена овим издањем.
А.1. Управа и јавне службе: 168 фондова
А.2. Правосуђе: 5 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 34 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 9 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 182 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 67 фондова
А.8. Верске установе и организације: 24 фонда
Б. Породични и лични фондови: 7 фондова
В. Збирке: 7 збирки27
Књига број XIII – Водич Међуопштинског историјскога архива Ваљево објављен
је 2004. године. У Водичу су представљена 333 фонда и 11 збирки чија архивска
грађа обухвата период од 1807. до 2000. године. Укупна количина архивске грађе
представљених фондова и збирки износи 1.450 дужних метара.
26
27

Водич Историјског архива „31. јануар“ Врањe, Врање 2000.
Водич Историјског архива Неготин, Неготин 2002.
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А.1. Управа и јавне службе: 117 фондова
А.2. Правосуђе: 1 фонд
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 22 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 6 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 96 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 62 фонда
А.8. Верске установе и организације: 19 фондова
Б. Породични и лични фондови: 10 фондова
В. Збирке: 11 збирки28
Књига број XIV/1 – Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин
објављен је 2007. године. У Водичу је представљено 200 фондова и 10 збирки.
А.1. Управа и јавне службе: 96 фондова
А.2. Правосуђе: 10 фондова
А.3. Војне јединице, установе и организације: 7 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 23 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 6 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 34 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 17 фондова
А.8. Верске установе и организације: 2 фонда
Б. Породични и лични фондови: 10 фондова
В. Збирке: 10 збирки29
Књига број XIV/2 – Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин
објављен је 2009. године.30 У Водичу је представљено 211 фондова.
А.1. Управа и јавне службе: 10 фондова
А.2. Правосуђе: 3 фонда
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 8 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 2 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 161 фонд
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 27 фондова31
Историјски архив Зрењанин до сада је објавио две књиге водича, 2007. и 2009. године. Укупно је представљено 410 фондова и 10 збирки чија архивска грађа обухвата период од 1752. до 2003. године. У моменту објављивања друге књиге Водича
28
29
30

31

Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004.
Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2007.
Година 2009. води се као година издавања, али је због проблема са штамапријом физички
одштампан 2020, а у међувремену водич се користио у електронском облику.
Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2009.
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Историјски архив Зрењанин располагао је са 727 фондова и збирки у укупној количини од преко 4.000 дужних метара архивске грађе.
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Књига број XV – Водич Историјског архива „Рас“ Нови Пазар објављен је 2008.
године. У Водичу је представљено 278 фондова и 8 збирки чија архивска грађа
обухвата период од 1604. до 2007. године, уз напомену да Збирка копија садржи
архивску грађу из 1461, 1618-1685, 1900-1951. године. Укупна количина архивске
грађе представљених фондова и збирки износи 674,92 дужна метра.
А.1. Управа и јавне службе: 75 фондова
А.2. Правосуђе: 5 фондова
А.3. Војне јединице, установе и организације: 1 фонд
А.4. Просветне, културне и научне установе: 83 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 6 фондова
А.6. Привреда и банкарство: 62 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 43 фонда
Б. Породични и лични фондови: 3 фонда
В. Збирке: 8 збирки32
Књига број XVI – Водич Историјског архива Краљево (друго, прерађено и допуњено издање) објављен је 2010. године. У Водичу је представљено 416 фондова
и 6 збирки чија архивска грађа обухвата период од 1837. до 2008. године. Укупна
количина архивске грађе представљених фондова и збирки износи 1.978 дужних
метара.
А.1. Управа и јавне службе: 90 фондова
А.2. Правосуђе: 5 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе: 129 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 4 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 104 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 45 фондова
А.8. Верске установе и организације: 26 фондова
Б. Породични и лични фондови: 13 фондова
В. Збирке: 6 збирки33
Књига број XVII – Водич Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар
објављен је 2010. године. У Водичу је представљено 440 фондова и 12 збирки чија
архивска грађа обухвата период од 1789. до 2008. године, уз напомену да Збирка копија докумената садржи копије од 1718. до 1945. године. Укупна количина архивске
грађе представљених фондова и збирки износи 2.470 дужних метара.
32
33

Водич Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, Нови Пазар 2008.
Водич Историјскoг архива Краљево, Краљево 2010.
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А.1. Управа и јавне службе: 119 фондова
А.2. Правосуђе: 8 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе: 57 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 2 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 139 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 51 фонд
А.8. Верске установе и организације: 26 фондова
Б. Породични и лични фондови: 38 фондова
В. Збирке: 12 збирки34
Књига број XVIII/1 – Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица објављен је 2012. године. У Водичу је представљено 207 фондова и 13 збирки.
А.1. Управа и јавне службе: 44 фонда
А.2. Правосуђе: 14 фондова
А.3. Војне јединице, установе и организације: 1 фонд
А.4. Просветне, културне и научне установе: 25 фондова
А.5. Социјалне и здравствене установе: 3 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 92 фонда
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 25 фондова
Б. Породични и лични фондови: 3 фонда
В. Збирке: 13 збирки35
Књига број XVIII/2 – Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица објављен је 2015. године. У Водичу су представљена 253 фонда и 18 збирки.
А.1. Управа и јавне службе: 63 фонда
А.2. Правосуђе: 18 фондова
А.3. Војне јединице, установе и организације: 5 фондова
А.4. Просветне, културне и научне установе: 54 фонда
А.5. Социјалне и здравствене установе: 4 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 77 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 24 фонда
Б. Породични и лични фондови: 8 фондова
В. Збирке: 18 збирки36
Историјски архив Суботица до сада је објавио две књиге водича, 2012. и 2015. године. Укупно је представљено 460 фондова и 31 збирка чија архивска грађа обухвата
период од 1556. до 2010. године, уз напомену да се у оквиру породичног фонда
34
35
36

Водич Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар, Зајечар 2010.
Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1, Суботица 2012.
Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/2, Суботица 2015.
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Војнићи од Бајше налазе документи од 1235. године, а Збирка копија докумената
садржи копије од 12. века до 1991. године.
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Књига број XIX – Водич Историјског архива Пирот објављен је 2019. године. У Водичу су представљена 294 фонда и 6 збирки чија архивска грађа обухвата
период од 1842. до 2015. године. Укупна количина архивске грађе представљених
фондова и збирки износи 1.358 дужних метара.
А.1. Управа и јавне службе: 92 фонда
А.2. Правосуђе: 2 фонда
А.4. Просветне, културне и научне установе и организације: 31 фонд
А.5. Социјалне и здравствене установе: 4 фонда
А.6. Привреда и банкарство: 97 фондова
А.7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: 17 фондова
А.8. Верске установе и организације: 34 фонда
Б. Породични и лични фондови: 17 фондова
В. Збирке: 6 збирки37
Поред напред представљених водича који су објављени у склопу едиција Водич кроз архивску грађу Србије и Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини архиви су у периоду од 1970. до 2018. године објављивали и водиче у склопу
других едиција38 или као појединачна издања.
Архив Војводине
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 6, том I, 1977.
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 6, том II, 1991.
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 6, том III, 1992.
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 6, том IV, 1993.
- Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, том I, Нови Сад 1999.
Историјски архив Бела Црква
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 9, 1983.
Историјски архив Кикинда
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 5, 1974.
Историјски архив града Новог Сада
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 8, 1980.
Историјски архив Панчево
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 4, 1973.
37
38

Водич Историјског архива Пирот, Пирот 2019.
Едиција Научно-информативна средства о архивској грађи у архивима Војводине у
оквиру које је у периоду од 1970. до 1985. године објављено десет свезака водича архива
са подручја Војводине.
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Историјски архив Сента
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 2, 1972.
Историјски архив Сомбор
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 10, 1985.
Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 3, 1972.
- Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ
САП Војводине, Београд 1977.
- Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, св. 1, Сремска Митровица 2003.
- Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, св. 2, Сремска Митровица 2004.
- Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, св. 3, Сремска Митровица 2005.
- Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, св. 4, Сремска Митровица 2005.
- Водич – преглед архивских фондова преузетих у Историјски архив
„Срем“ од 2000. до 2018. године, Сремска Митровица 2018.
Историјски архив Суботица
- Водич кроз архивске фондове, 4, св. 1, 1970.
Архив Југославије је у оквиру едиције Водичи Архива Југославије објавио:
- Водич кроз фондове краљевине Југославије, Београд 2000.
- Водич кроз збирке, Београд 2007.
- Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006, књ. 1, Београд 2014.
Као посебно издање 2006. објављен је Водич Архива Српске православне
епархије будимске, а 2007. објављена су два тома пописа грађе Архив Српске православне црквене општине у Трсту 1749-1950.
Једанаест архива у Србији нема урађен водич ни у каквом облику. Такође,
многи објављени водичи одавно су превазиђени и потребно је урадити прерађена и
допуњена издања.
Током вишедеценијског рада чланова Редакције и несебичног пружања стручне помоћи остварена је успешна сарадња са већином колега из приређивачких
одбора која је резултирала објављивањем драгоцених водича кроз архивску грађу.
Морамо, ипак, навести и примере када добровољни рад чланова Редакције није уродио плодом. Водич Историјског архива Неготин није добио одобрење јер се чланови Приређивачког одбора нису придржавали Упутства за израду Водича кроз архивску грађу Србије. Чланови Редакције у ужем саставу су више пута, у веома кратком временском периоду, прегледали више радних верзија, слали своје сугестије и
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на крају сами исправљали текст у жељи да овај водич буде добро урађен. Приређивачки одбор није прихватио већину сугестија и водич је објављен без одобрења Редакције. Слична ситуација догодила се и приликом вишегодишњег покушаја израде
Водича Историјског архива Лесковац када су чланови неколико сазива Редакција
пружали стручну помоћ колегама. Нажалост, због неуважавања сугестија Редакције
одобрење за публиковање Водича није дато. Историјски архив Лесковац је, користећи текст који је био планиран за Водич, без уношења исправки које је наложила
Редакција, објавио 2004. године Преглед архивских фондова и збирки. Редакција је
у свом раду увек тежила побољшању квалитета једног од основних информативних средстава сваког архива и није желела да стане иза пројеката који уназађују
њен рад и руше стручни углед њених чланова.
Редакција се, такође, приликом пружања стручне помоћи архивима суочава
и са многим неразјашњеним стручним проблемима. Питања разграничења, периодизације, сигнатуре и несређености фондова превазилазе делокруг рада Редакције.
Постојање ових проблема, као и хроничан недостатак стручних кадрова, успорава
рад не само на изради водича, већ и на обављању основних послова у архивској
струци и потребно их је што пре разрешити.
Чланови Редакције сматрају и да би едицију Водич кроз архивску грађу Србије требало прилагодити 21. веку. С обзиром да водич представља информативно
средство које садржи мноштво података о архивској установи, целокупној архивској грађи, као и о сваком фонду појединачно када су у питању његов историјат и

Промоција Водича кроз архивску грађу Историјског архива Пирот, 2019.
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садржај архивске грађе, потребно је да буде доступан за кориснике и у електронском облику.
Приликом припреме нашег рада приметили смо да се на интернет страницама архива који имају урађен водич не може увек наћи његов садржај, односно да
су урађени водичи углавном недоступни. На интернет страницама архива Врања,
Ваљева, Новог Пазара, Суботице и Пирота лако се може доћи до података из водича, а архив Зајечара представио је први део водича и попис фондова. Међутим, на
већини интернет страница архива водичи су само наведени у попису издања, а на
неким чак ни то – као да не постоје.
Потреба савременог друштва је да приступ информацијама буде брз и једноставан, тако да је дигитализација неминовна када је у питању архивска делатност.
Примена Информационог система АРХИС, односно његових подсистема, сигурно
доприноси унапређењу архивске службе. Подсистем за сређивање и обраду архивске грађе подразумева унос података само за архивистички сређене фондове, из
којег настају информативна средства као што су аналитички и сумарни инвентари,
док подсистем за Општи инвентар обухвата само основне податке о сваком фонду и
грађи коју садржи. Неколико постојећих подсистема већ садржи елементе потребне и за израду водича. Израдом новог подсистема у коме би се повезали потребни
подаци и као резултат добио електронски водич као информативно средство које
обилује подацима о свим фондовима и збиркама представљеним као у водичу у
штампаној форми, ширем кругу корисника би се омогућили једноставнији приступ
свим подацима и бржа претрага у оквиру овог подсистема, а са друге стране то би
допринело даљем унапређењу архивске делатности и афирмацији оних установа
које су приредиле водиче.

ЗАКЉУЧАК
Водич кроз архивску грађу Србије представља основно информативно средство сваког архива које истраживачима пружа информације о архивској установи
и архивској грађи која се у њој чува. Организовани рад на изради водича кроз архивску грађу архива у Србији почео је давне 1968. године. Стручну помоћ колегама
на изради појединачних водича пружају чланови Редакције Водича кроз архивску
грађу Србије. Рад Редакције, обавезе њених чланова, као и чланова Приређивачких
одбора, регулисани су Правилником о раду Редакције. У периоду од 2002. до 2005.
године Редакција је донела Упутство за израду Водича кроз архивску грађу Србије,
Упутство за израду водича кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Упутство
о техничком изгледу водича за архиве у Војводини и Упутство о техничком изгледу
Водича за архиве у Србији. Доношење ових аката знатно је олакшало рад на изради
водича и омогућило да постану једнообразни, препознатљиви и лаки за коришћење.
Упутствима је предвиђено да сваки водич садржи уводни део, опис фондова и збирки (анотација) и помоћни апарат. Уводни део чине историјат архивске установе,
општи подаци о целокупној архивској грађи и напомена кориснику. Опис фондова
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и збирки (анотација) обухвата следеће елементе: последњи назив и седиште творца
фонда, распон година постојања и рада творца фонда, као и распон година архивске
грађе, а централни део анотације фондова и збирки представљају белешка о творцу
фонда, белешка о фонду, опис архивске грађе, обавештајна средства о архивској
грађи и библиографија о фонду. Трећу целину водича чини помоћни апарат чији су
саставни делови библиографија публикација које је архив објавио, списак скраћеница, илустрације, попис насељених места за која је територијално надлежан архив,
регистри и садржај. За архиве у Војводини саставни делови водича су и попис фондова по класификационој шеми и упоредне таблице.
Новим Законом о архивској грађи и архивској делатности регулисана је израда водича као информативног средства „о архивској грађи ради њене заштите и
давања информација о њој и из ње“.39 У оквиру едиција Водич кроз архивску грађу
Србије и Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, закључно са 2019. годином, објављено је деветнаест томова, односно двадесет две књиге водича. Поред
наведених едиција за чију је израду надлежна Редакција Водича кроз архивску грађу
Србије архиви су објавили, у склопу других едиција или као појединачна издања,
још дведесет четири књиге водича. Нажалост, још једанаест архива у Србији нема
урађен водич ни у каквом облику. Претпостављамо да су неки од разлога за то и
проблеми наведени у нашем раду – разграничење и несређеност фондова, као и
недовољан број запослених.
Едицију Водич кроз архивску грађу Србије требало би прилагодити 21. веку, односно потребно је да буде доступна за кориснике и у електронском облику.
Мишљења смо да је постојећи Информациони систем за архиве у Републици Србији – АРХИС могуће допунити новим подсистемом који би у себи објединио све
потребне податке о фондовима и збиркама чиме би се олакшала израда водича, а у
исто време и омогућили лакши приступ и бржа претрага података.
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Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 26, Службени гласник Републике
Србије, бр. 6/2020.
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EDITION
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Summary
A Guide through Archival Materials of Serbia represents basic informative means of each
archive that provides information to researchers about archival institution and archival
materials it keeps. Organized work on preparation of the guide through archival materials
in Serbia started in 1968. Members of the editorial board of A Guide through Archival
Materials of Serbia provide professional help to their colleagues on their work on separate
guides. The work of the editorial board, obligations of its members, so as the members
of the editorial committees are regulated by the Work Regulation of the Editorial Office.
During the period from 2002 until 2005 the editorial board brought in the guidelines for
preparing A Guide through Archival Materials of Serbia, the guidelines for preparing the
guide for archives in Vojvodina, and the guidelines for technical appearance of the guide
for archives in Serbia. Adoption of these acts facilitated the work on creation of the guides
and enabled guides to become uniform, recognizable, and easy for use. The guidelines
indicate that each guide must consists of: introductory part, description of the fonds and
collections (annotation), and finding aid. The introductory part consists of the history of
the archival institution, general data on the entire archival materials, and a note to user.
Description of fonds and collections (annotation) encompasses following elements: latest
name and headquarters of the creator of the fonds, years of existence and work of the
creator of the fond, so as the year span of archival materials, and the central part of annotation of fonds and collections contains the note about the creator of the fonds, note about
the fond, description of the archival materials, informative means about archival materials, and bibliography about the fond. The third part of the guide consists of the finding
aid that contains bibliography of the publications the archives published, illustrations, list
of abbreviations, list of populated places which territories are in the competence of the
archives, registries, and the content. For the archives in Vojvodina, the integral parts of
the guide are the lists of fonds in classification scheme and comparison table.
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The new Law on Archival Materials and Services regulates the creation of the guide as
an informative means “about archival material for its protection and provision of information about it and from it.”40 Within the edition A Guide through Archival Materials of
Serbia and A Guide through Archival Materials for the Archives in Vojvodina, concluding
with the year 2019, 19 volumes were published, i.e. 22 books of the guide. In addition
to mentioned edition for which creation is responsible the editorial board of A Guide
through Archival Materials of Serbia, the archives published, as part of other editions or
as separate publications, additional 22 books of the guide. Unfortunately, 11 archives in
Serbia still do not have guides in any form. We suppose that the reasons for that are the
problems we have mentioned in our work – delineation and disorganized archival materials of the fonds, so as the insufficient number of the employees.

90

Edition of A Guide through Archival Materials of Serbia should be suited to the 21st
century, i.e. it should be available to users in electronic form. In our opinion it is possible
to supplement the existing information system for the archives in the Republic of Serbia
– ARHIS, with new subsystem that would integrate all needed data about the fonds and
collections which would facilitate creation of the guide, and at the same time, enable
easier access to data and quick search of the data.
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The Law on Archival Materials and Services, article 26, Official Gazette of the Republic of
Serbia, No. 6/2020

Срђан Сивчев1
Историјски архив Кикинда
Кикинда, Србија

Прегледни рад

ЗБОРНИК „ATTENDITE“ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА КИКИНДА – ЧУВАЊЕ ПАМЋЕЊА
КРОЗ ПУБЛИКАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Апстракт: Зборник „ATTENDITE“ почео је да излази 2004. године, када је публикован први број. Објављује се као годишњак и до сада је изашло петнаест бројева. Зборник
чине две целине: радови из архивистике и историографије. Није мењао концепт и изглед
корица током времена, иако постоји потреба за тим, услед жеље за освежењем визуелног
идентитета. Временом се етаблирао као једини штампани медиј у којем су аутори писали
о историји, археологији, етнологији и антропологији северног Баната. Рад представља покушај критичког осврта на издавачку делатност, односно на „ATTENDITE“ као најдуговечнији публицистички пројекат Историјског архива Кикинда. Истовремено претендује да
укаже на све квалитете и недостатке који тренутно красе гласник Историјског архива у
Кикинди и које мере би могле да се предузму да би мањкавости биле отклоњене.
Кључне речи: зборник, „ATTENDITE“, архивистика, историографија, Историјски архив Кикинда

Историјски архив Кикинда, који покрива подручја Града Кикинде, Општине Чока
и Општине Нови Кнежевац, све до 2004. године није имао гласник, било месечног
или годишњег карактера. Прве јаснe назнаке о покретању часописа, а које се могу
пратити у документацији, потичу из јула 2003. године. Архив је тада Покрајинском секретеријату за образовање и културу доставио Предлог финансијског плана
и програма посебних делатности за 2004. годину. У предлогу се у оквиру посебних
програма, односно издавачке и културно-образовне делатности, наводи издавање
гласника Архива под именом „ATTENDITE“. Од Покрајинске владе том приликом
се тражило 112.000 динара за публикацију гласника.2 У септембру 2003. године
од Општине Кикинда, односно од Одељења за друштвене делатности, тражена су
средства у износу од 100.000 динара за штампање гласника.3 У пројектној документацији поднетој Покрајинском секретеријату за образовање и културу за суфинансирање програма из културе тражен је износ од 100.000 динара.
Управа Архива је у поднетој документацији образложила да од пројекта очекује да „објављивањем часописа, који ће бити годишњак, буде попуњена празнина
и локална историографска немаштина, јер Кикинда као значајан регионални центар
1
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архивиста, srdjansivcev0230@gmail.com
Историјски архив Кикинда, Архива, Предлог финансијског плана и програма посебних
делатности за 2004. годину, кутија 356, бр. 34/2003.
Исто, бр. 43/2003.

91

92

није имала гласило за политичку, економску и културну историју“.4 Кључна особа
за покретање гласника и један од идејних твораца замисли о часопису Историјског
архива у Кикинда, био је тадашњи директор Драгомир Томин који је у јануару 2004.
године написао Идејни пројекат за издавање годишњака Историјског архива Кикинда. Као циљ пројекта навео је „објављивање архивске грађе којом располаже Историјски архив Кикинда и помоћ што већем броју заинтересованих (истраживачи,
студенти, ђаци) да лакше дођу до података и информација о појединим личностима,
догађајима и темама“.5 Томин је објаснио да је „годишњак конципиран као часопис
који најпре треба да промовише стручни рад запослених у архиву, али и да буде
стожер окупљања и подстицај свима који се баве проучавањем и пишу о темама из
историографије северног Баната“.6 У Идејном пројекту замишљено је да се гласник
састоји из две рубрике (архивистике и историографије), што представља основни
концепт часописа и данас.
Први број гласника „ATTENDITE“ изашао је из штампе крајем 2004. године,
али његова промоција, нажалост, није забележена у локалној штампи и медијима.
Главни и одговорни уредник, тадашњи директор Драгомир Томин, у име целе редакције написао је неколико реченица које представљају неку врсту поговора првом
броју и целој едицији. Томин је нагласио да је „одлучено да се покрене први кикиндски историјски гласник, због тога што је историја града и његове околине проучавана парцијално, несистематски, најчешће поводом неких јубилеја“. Даље наглашава да је опредељење редакције да се „објављује оригинална архивска грађа, да се
извуче из депоа на светлост дана и тиме се учини приступачнијој“. Томин своје излагање закључује надањем да ће „гласник бити подстицај, пре свега, млађим истраживачима и историчарима да помније и систематичније проучавају прошлост свог
завичаја“.7 Гласник је добио име по латинској речи Аttendite, што значи „упозорeње,
позор“, а која се налази на згради Градске куће у Кикинди. Према Ђ. Станковићу
(1869. годинe), натпис, својеврсна девиза града, потиче од дугогодишњег великокикиндског бележника Теофила Јојкића и у овом случају значи „позорствујте, узмите
се на ум“ и опомиње Кикинђане на „обзирност и слогу“.8
Томин је у последњем броју Кикиндских новина за 2004. дао интервју у коме
говори о издавачкој делатности Архива у текућој години, а нарочито је истакао публиковање првог броја гласника „ATTENDITE“. Он је истакао да ће „часопис бити
отворен за све који пишу о Кикинди и да ће једини критеријум бити квалитет и
стручност“. Поновио је разлоге покретања часописа, а то је „несистематско истраживање прошлости града и његове околине“.9
Други број гласника требало је да буде објављен на пролеће наредне годи4
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Историјски архив Кикинда, Архива, Упитник са суфинансирање програма и пројеката у
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кутија 375, бр. 20/2004.
Исто.
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не, а пракса публиковања нових бројева годишњака остала је до данас везана за то
годишње доба. Како је објаснио Томин, гласило је конципирано као годишњак са
могућношћу објављивања и тематских, специјалних бројева, а при томе ће се руководити да теме буду од интереса за ширу публику.10
1. број часописа „ATTENDITE“ (2004. година):
Крајем 2004. године објављен је први број годишњака Историјског архива Кикинда,
који су чинили следећи радови:
Грађа:
„Повеља царице Марије Терезије о установљењу Великокикиндског привилегованог дистрикта 12. 1. 1774.“ (превод Александра Стојачковића 1868);
Милош Деспотов „Упоредни адресар пореских обвезника општине Мокрин
Великокикиндског дистрикта од 1776-1779. године“
Истраживања, чланци:
Миливој Рајков: „Кратка историја Великокикиндског дистрикта“; Драгоје
Рајо Кујовић: „Како и због чега је Иђош заобишла пруга“; „Бисерка Илијашев: 250 година урбанистичког развоја Кикинде“; Милош Паовић: „Историјат назива кикиндских улица“; Золтан Чемере: „Манастир Оросламош“;
Драгољуб Бадрљица: „Павле Риђички (1805-1893), прилози за животопис
једног славног Мокринчанина“; Душан Дејанац: „Светосавске прославе у
Кикинди“
Из рада Архива:
Драгомир Томин: „Историјат и рад Историјског архива Кикинда у 2001. и
2002. години“
Прикази и белешке:
Драгомир Томин: „Приказ изложбе Кикинда, препознатљив војвођански
град“; Драгомир Томин: „Приказ књиге Бисерке Илијашев Кикинда, векови
пролазе, град остаје“; Драгомир Томин: Изложба Плакат као сведочанство
времена (1850-1970)“
У првом броју своје радове објавили су публицисти који ће бити стални сарадници часописа (Драгоје Кујовић, Душан Дејанац, Золтан Чемере, Драгољуб Бадрљица, Бисерка Илијашев, Милош Деспотов итд.), а тадашњи директор Томин писао
је приказе о књигама и изложбама које су биле објављене, односно реализоване у
Историјском архиву Кикинда. У првом броју листа „ATTENDITE“ највише радова
је објављено у вези са историјом Великокикиндског привилегованог дистрикта.11
2-3. број часописа „ATTENDITE“ (2006. година):
Следећи број листа објављен је као двоброј 2006, а претходне 2005. године Архив
се посветио обележавању 50-годишњице рада и постојања и већина средстава иско10
11

Ново време, бр. 10, 18. 1. 2005, 152.
За више информација о историјату Великокикиндског привилегованог дистрикта видети
у: Васа Стајић, Великокикиндски диштрикт 1776-1876, Нови Сад 1950; Тијана Рупчић,
Великокикиндски привилеговани дистрикт, Ново Милошево 2017.
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ришћена је у сврху обележавања јубилеја (изложбе, други публицистички подухвати, округли столови итд.)
Грађа, архивистика:
Милош Деспотов: „Списак пореских обвезника општине Мокрин у Великокикиндском дистрикту од 1776-1779. године“; Драгомир Томин: „Архивска
зграда“
Истраживања, чланци:
Сава Савин: „Позоришне традиције кикиндских Срба“; Владимимир Миланков: „Кикиндска писма“; Драгоје Рајо Кујовић: „Олајница у Иђошу“; Драгоје
Рајо Кујовић: „Лала је цвет у Српству, али није тулипан“; Драгољуб Бадрљица: „Бранко Радичевић и Јаша Игњатовић на Ускрсу у кући Риђичких 1849.
године“; Драгољуб Бадрљица: „Лука Давидовић и његова мокринска песмарица из 1846.“; Бисерка Илијашев: „Сувача у Кикинди, траг прошлости“;
Золтан Чемере: „Трагови средњевековне архитектуре у северном Банату“;
Зоран Вељановић: „Црвено-плаво-бели барјак над Војводином Српском“;
Зоран Вељановић: „Од санџака до жупанија“
Из рада Архива:
Драгомир Томин: „Наших педесет година“ (текст поводом јубилеја рада архива, прим. аут.)
У другом броју часописа већину радова чине чланци који обрађују епизоде из локалне историје, као и села која припадају Кикиндској општини (Иђош, Мокрин).
Целокупни простор северног Баната обрађен је у раду Золтана Чемереа, а још шири
регионални контекст имају радови Зорана Вељановић из корпуса текстова о српској Војводини у оквиру Хабзбуршке монархије. Истраживачки радови у овом броју
припадају текстовима из културне историје, архитектуре, етнологије, као и из политичке историје.
4. број часописа „ATTENDITE“ (2007. година):
Четврти број годишњака „ATTENDITE“ тематски је по садржају и чине га радови
Бисерке Илијашев, инжењера архитектуре, а број се састоји из два сегмента. Први
део часописа посвећен је архитектама Милану и Ђорђу Табаковићу, односно објектима које су они пројектовали у граду, док се у другом ауторка бави градитељским
наслеђем Кикинде. Милан Табаковић (1860-1946), знаменити српски архитекта
рођен у Араду, у Великој Кикинди пројектовао је објекте који данас представљају
архитектонске драгуље и неизоставни су детаљ сваке панорамске представе Кикинде. Пројектовао је Лепедатову палату, зграду Народне привредне банке (касније
СДК), као и зграду биоскопа „Олимпија“.12 Табаковић је пројектовао зграду биоскопа „Олимпија“, који је почео са радом 1. септембра 1912. године, а уједно је био
и њен власник. Биоскоп је 1916. године променуо власничку структуру, јер је Та12

Бисерка Илијашев, Архитекти Милан и Ђорђе Табаковић – објекти у Кикинди,
ATTENDITE 4, Кикинда 2007, 22; Пројекат биоскопа „Олимпија“ чува се у Историјском архиву Кикинда (Ф. 223 - Град са уређеним сенатом 1778-1918, кутија 145,
Varia, 1902-1915)
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баковић запао у дугове, па је „позориште покретних слика“ продао индустријалцу
Антону Хесу.13
Миланов син Ђорђе Табаковић (1897-1971) наставио је очевим путем и у
Кикинди је пројектовао неколико објеката. Зграду Соколског дома („Југословенски
Дом Краља Петра Ослободиоца“), пројектовао је 1931, а објекат је изграђен 1932.
године.14 Остале објекте у Великој Кикинди пројектовао је за потребе Српске православне цркве: Дом ученика манастира Света Тројица (1937. године) и зграду Парохијског дома (1936-1938. године).15
У другом делу часописа Бисерка Илијашев набраја и детаљније образлаже
који објекти у Кикинди потпадају под заштиту по Закону о културним добрима из
1994. године („Сл. гласник РС“, бр. 71/94). Објекти су сврстани у неколико категорија у зависности од степена заштите: непокретна културна добра, просторне културно-историјске целине и добра која уживају претходну заштиту. Госпођа Илијашев на крају другог сегмента часописа наводи објекте које би требало истражити и
евиндетирати као вредне објекте градитељског наслеђа.
5. број часописа „ATTENDITE“ (2008. година):
У овом броју часопис се вратио свом традиционалном формату и садржају, односно
подели на радове из архивистике и историографије.
Грађа, архивистика:
Драгољуб Бадрљица: „Становништво Велике Кикинде са краја 18. и почетка
19. века“; Митар Крејић: „Актуелни проблеми неуједначености у изради аналитичких инвентара и регистара у архивима“
Истраживања, чланци:
Милан Томашев: „Црква и царство - корени сукоба и међусобне зависности
Свете столице и властодржаца средњевековних земаља“; Бранко Б. Белић:
„Колера у селу Карлово 1866. године“; Милан Мицић: „Српски оптанти из
Ченеја у југословенском Банату“; Драгољуб П. Бадрљица: „Лов у Мокрину“;
Владимир Миланков: „Великокикиндска некадашњост – уварошење Кикинде“; Јован Бакалов и мр Золтан Чемере: „Трагови средњевековне архитектуре
у средњем Банату“; Зоран Вељановић: „Српски звуци - српски родољуб и
композитор др Јован Пачу“
Из рада Архива:
Драгомир Томин: „Прикази књига (издавачка делатност ИАК)“; Јасмина Латиновић: „Део изложби у Историјском архиву у Кикинди“
У овом броју часописа „ATTENDITE“ учешћу у писању радова узела су нова лица
(Милан Мицић, Владимир Миланков, Милан Томашев), чиме се круг сарадника по13

14
15

Срђан Сивчев, Биоскопи и филмски живот у Великој Кикинди од 1905. до 1941. године,
Ново Милошево 2016, 46-55.
Vladimir Mitrović, Arhitekta Đorđe Tabaković, Novi Sad 2005, 102-103.
Isto, 146-147; Пројекат Дома ученика манастира Света Тројица и Парохијског дома чувају се у Историјском архиву Кикинда (Ф. 60 - Општина града Велика Кикинда 19191941, нераспоређена грађа).
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већавао. Поред локалних и регионалних (банатских, војвођанских) тема, редакција
је одлучила да од овог броја објављује и најбоље матурске радове из историје. Милан Томашев био је ученик генерације у кикиндској гимназији „Душан Васиљев“ у
школској 2005/2006. години, а у часопису је био објављен његов рад „Црква и царство – корени сукоба и међусобне зависноти Свете столице и властодржаца средњевековних земаља“.16 Редакција „ATTENDITE“ одлучила се на овај корак да би привукла што већи број талентованих и младих истраживача у свој круг сарадника.
Нажалост, овај леп пример није заживео у пракси и реализован је само у овом броју.
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6. број часописа „ATTENDITE“ (2009. година):
Грађа, архивистика:
Драгољуб П. Бадрљица: „Списак умрлих у В. Кикинди 1815-1822“; Драгољуб П. Бадрљица: „Списак места и број женика који су долазили и венчавали се у Мокрину и Великој Кикинди (1779-1801)“
Истраживања, чланци:
Милан Мицић: „Хајдучица – један пример колонизације српских добровољаца у јужном Банату (1922-1941)“; Золтан Чемере: „Северни Банат – копнени
и речни саобраћај у средњем веку“; Зоран Стевановић: „Начин конкурисања
за службеничка места у Српском Војводству и Тамишком Банату од 1851. до
1854. године“; Драгољуб П. Бадрљица: „Тестамент Марка Поповића, трговца
у Великој Кикинди (сачињен почетком новембра 1790. године)“; Сава Савин:
„Позоришни живот кикиндских Срба пред Други светски рат (листајући новине Југословен)“; Бисерка Илијашев: „Шта знамо о Белом крсту у Кикинди?“; Зоран Вељановић: „Школство Срба у северном Банату од 18. до 20.
века“; Драгољуб П. Бадрљица: „Баштованство у Великој Кикинди (Школски
врт)“; Јован Бакалов: „Керамичке луле са простора средњег Баната“; Ивана
Богосав: „Женска занатска школа у Кикинди (1921-1941)“
Прикази и белешке:
Драгомир Томин: „Прикази књига (издавачка делатност ИАК)“; Драгомир
Томин: „Неоренесансна архитектура у Будимпешти – приказ изложбе“; Јасмина Латиновић: „Проблеми и дилеме код утврђивања јединствене листе
категорија регистратурског материјала са роковима чувања медицинске документације“
Нарочита публистичка активност у овом броју присутна је код Драгољуба Бадрљице (чак четири рада), а код аутора видимо склоност ка одређеним подручјима и
темама која се манифестују из број у број (нпр. радови Милана Мицића тичу се
искључиво добровољачког питања и колонизације након Првог и Другог светског
рата). Тадашњи директор архива и главни уредник часописа Драгомир Томин углавном је писао приказе књига које су издате од стране Архива, као и о изложбама
постављеним у Историјском архиву Кикинда.
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Милан Томашев, Црква и царство – корени сукоба и међусобне зависноти Свете
столице и властодржаца средњевековних земаља, ATTENDITE 5, Кикинда 2008, 85.
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7. број часописа „ATTENDITE“ (2010. година):
Грађа, архивистика:
Драгољуб П. Бадрљица: „Протокол исповедајушчих храма св. Николе у Вел.
Кикинди (1808-1817)“; Митар Крејић: „Канцеларијско пословање у жупанијама са посебним освртом на жупанијску администрацију у јужној Угарској у 18. столећу“; Митар Крејић: „Латинске скраћенице у старијим архивским документима“
Истраживања, чланци:
Милан Мицић: „Добровољци „Добруџани“ у колонизацији Баната (19201941)“; Митар Крејић: „Откуп иберландског земљишта Великокикиндског
дистрикта“; Золтан Чемере: „Средњовековна насеља на доњем току Галадске“; Зоран Вељановић: „Школство Срба у северном Банату“ (2); Драгослав
Мокан: „Бечкеречке мапе (1696-1793)“; Јоца Бакалов: „Камени споменик
српских устаника из 1594. године са простора Зрењанина“; Јоца Бакалов:
„Споменик „Томашевачком јунаку“ царско-краљевском капетану Георгију
Радивојевићу“; Бранко Б. Белић: „Народна предања о прошлости – легенде о
хумкама“; Јасмина Латиновић: „Кривични поступак у предмету Јован Поповић и другови, због издавања збирке песама под насловом „Књига другова“;
Драгица Вулин: „Биографије просветних службеника државне гимназије у
Сремској Митровици (1917-1945)“; Радован Ђорђевић: „Шах у Кикинди од
1944. до 2004. године“
Из рада Архива:
Драгомир Томин: Прикази изложби и књига постављених/објављених у ИАК
У седмом броју гласника „ATTENDITE“, објављеног 2010. године, присутни су радови из културне историје, политичке историје, етнологије, археологије и спортске
историје Кикинде, северног Баната и Војводине. Једина особа запослена у Историјском архиву Кикинда која је поред Драгомира Томина објављивала радове у
часопису у овом раздобљу јесте Јасмина Латиновић. Међутим, таква пракса прекинуће се у наредним годинама, јер је часопис осмишљен да анимира управо запослене у кикиндском Архиву да пишу за „ATTENDITE“. Часопис је привукао значајан број истраживача, па је седми број био највећег обима у дотадашњој историји
гласника (укупно 332 стране теста).
8. број часописа „ATTENDITE“ (2011. година):
Грађа, архивистика:
Драгољуб П. Бадрљица: „Списак становника Велике Кикинде (1778-1780)“;
Бојан Чолак: „Заштита архивске грађе и регистратурског материјала код
ствараоца архивске грађе на примеру Црвеног крста Кикинда“; Радован Шокловачки: „Презиме Попов у Мокрину“
Истраживања, чланци:
Лаза Продановић: „Записи из заробљеништва“; Саша Јашин: „Подаци о Србима у Ченеју са краја 19. и почетка 20. века у архиви СПЦ у Ченеју“; Дамир
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Грошин: „Биографско истраживање породичне историје; критички осврт“;
Зоран Вељановић: „Школство Срба у северном Банату од 18. до 20. века“
(3); Спасоје Граховац: „Ђура Јакшић у Кикинди и о Кикинди“; Јоца Бакалов:
„Свети Рафаило банатски“; Милан Мицић: „Историјско сећање потомака
српских добровољаца о борбама на Добруџи 1916. године“; Сава Савин: „Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине у Кикинди“; Золтан Чемере: „Трагови средњовековних објеката на аустријским топографским мапама
из 1769-1772. године“; Љубивоје Церовић: „Димитрије Тирол покретач првог
српског часописа у Банату“; Марта Иштван: „Развој библиотекарства у Великој Кикинди и околним местима до 1941. године“; Марта Иштван: „Стефан
Јегер, сликар Баната и швапског живота“; Драгомир Томин: „др Мирко М.
Косић, Кикинђанин, талентовани научник, политичар, визионар“ (поводом
120 година од рођења и 100 година од објављивања „Модерне Германије“);
Божидар Панић: „Документ о српско-румунским односима у Темишварској
епархији у време јерархијске поделе“; Драгослав Мокан: „Бечкеречке мапе
(1697-1887)“; Јасмина Латиновић: „Судски спор Хајфелда и Масторта око
поправке заједничке цркве“; Владимир Дудић: „О пилоту Милошу Алексићу“; Золтан Чемере: „Средњовековна насеља на доњем току Галадске“ (2)
Из рада Архива:
Драгомир Томин: „Из рада Историјског архива Кикинда 2010. године“
Проширењем листе сарадника часопис је у овом броју дошао до импозантних 389
страна текста, што је највише у историји ове публикације до сада. У гласнику се
појављују аутори који пишу о српским местима у румунском делу Баната, као и о
српско-румунским односима. По први пут је већи број запослених у Историјском
архиву Кикинда својим радовима учестовао у креирању овог броја (Драгомир Томин, Јасмина Латиновић, Бојан Чолак и Владимир Дудић). У овом броју свој рад
објавио је социолог Дамир Грошин, који представља сажету верзију његове одличне књиге коју је Историјски архив Кикинда објавио 2009. године.17 Радови у гласнику „ATTENDITE“ настали су истраживањем на основу грађе која се налази у
Историјском архиву Кикинда, али и на основу материјала који се налази у другим
установама културе широм Војводине, а тиче се Кикинде и северног Баната.
9. број часописа „ATTENDITE“ (2012. година):
У току 2012. године дошло је до промене на директорској позицији, јер је Милан
Срдић наследио Драгомира Томина. Самим тим дошло је до промене у редакцији,
јер је Срдић постао главни и одговорни уредник гласника.
Грађа, архивистика:
Југослав Вељковски: „Валоризација, архивирање и чување медицинске документације настале у установама примарне здравствене заштите“; Зоран
Вељановић: „Епархија темишварска, манастир Бездин – православна Српска
17

Реч је о делу Melencze – okvir lokalnog, socijalnog i porodičnog života 1751-1918, која је
пример иновативне и мултидисциплинарне анализе друштвених и породичних односа у
селу Меленци у периоду од средине 18. до првих деценија 20. века.
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народна вероисповедна школа Мунар у Мунари (сумарни инвентар) 19001944“; Јасмина Латиновић: „Заштита архивске грађе и регистатурског материјала у настајању код АД „Млин Нови Кнежевац“ у стечају“; Бојан Чолак:
„Заштита архивске грађе у настајању на примеру Општинске управе Чока“
Истраживања, чланци:
Стеван Бугарски: „Срби на територији данашње Румуније“; Јован Пејин:
„Одјек Првог балканског рата у кикиндским и новосадским календарима
за 1913. годину“; Бранко Б. Белић: „Предања и сећања на балканске ратове
1912-1913. године у селу Карлово (данас део Новог Милошева); др Милан
Мицић: „Не бојимо се ми жандарма“; Золтан Чемере: „Трагови средњовековних објеката на мапама из друге половине 18. века“; Јован Чуданов: „Кикиндски аутобуси“; Јован Чуданов: „Поводом 130 година пруге Велика Кикинда
- Велики Бечкерек“; Марта Иштван: „Прилози за историју римокатоличке
цркве у Кикинди“; Остоја Војиновић: „О историјату запошљавања у Зрењанину (Великом Бечкереку)“; Митар Крејић: „Повеље српских владара манастиру Хиландар“
Из рада Архива:
Милан Срдић: „Из рада ИАК 2011. године“
Што се тиче радова из архивистике, више пажње је посвећено архивском законодавству, регистратурама и архивској пракси, него што је то био случај у претходним
бројевима. У овом броју први пут су писала поједина лица која ће бити активни
сарадници гласника у наредним годинама (Југослав Вељковски, Остоја Војиновић и
Стеван Бугарски). За 9. број „ATTENDITE“ писао је познати архивиста-историчар
Јован Пејин, бивши управник Архива Србије.
10. број часописа „ATTENDITE“ (2013-2014. година):
Грађа, архивистика:
Александра Матић: „Улога Друштва архивских радника Србије на успостављању и промоцији модерне архивске службе 1955-1960. године“; Зоран
Вељановић: „Архивска периодика у нас од Другог светског рата до савременог доба“ (1)
Истраживања, чланци:
Зоран Вељановић: „Велики рат у 1914“; др Милан Мицић: „Добровољачки
покрет 1914-1918. године; узроци, подстрек и развој“; Драгољуб П. Бадрљица: „Списак војника умрлих од 1914. до 1918. године у Великој Кикинди“;
Јован Пејин: „Велики рат 1914-1918, Кристофер Кларк и Срби“; Љубомир
Степанов: „Срби из Румуније у бараганској голготи“; Стеван Бугарски: „Бараган као трајна мора, покушај сагледавања са временског одстојања“; Саша
Јашин: „Никола Цреповић и његова породица“; Јован Чуданов: „Кикиндске
шпедиције“; Марта Иштван: „Племићка породица Нако (Nákó)“; Дејан Мркић: „Споменик Јовану Ненаду Суботичком – подизање, рушење и повратак“;
Рашко Рамадански: „Наплата мостарине код Сенте“; Марко Милошев: „Питања историје – нови приступ историји Велике Кикинде пред Други светски
рат“
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Десети број гласника „ATTENDITE“ објављен је 2014, односно у претходној 2013.
години није дошло до публиковања часописа, чиме је нарушена већ успостављена
традиција издавања гласника у облику годишњака. Овај број није био тематски по
садржају, али је пет радова било у вези са Првим светским ратом због обележавања
стогодишњице првог глобалног сукоба у 20. веку. Три рада тичу се историје Срба
у Румунији, а двоје младих истраживача су постали сарадници гласника у десетом
броју. Реч је о историчару Марко Милошеву и археологу Рашку Рамаданском.
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11. број часописа „ATTENDITE“ (2015. година):
Грађа, архивистика:
Јасмина Латиновић: „Приказ Ф. 364 Центар за социјални рад Нови Кнежевац“; Југослав Вељковски: „Стање архивске грађе некадашњих друштвено-политичких организација (СКЈ, ССРН, ССОЈ) на територији под надлежношћу Историјског архива града Новог Сада“; Зоран Вукелић: „Други
светски рат и његове последице – у архивској грађи Историјског архива Суботица“; Зоран Вељановић: „Архивска периодика у нас од Другог светског
рата до савременог доба (1951-2013)“ (2)
Истраживања, чланци:
Драгољуб П. Бадрљица: „Списак војника, који су умрли 1914-1918. године у
Великој Кикинди“ (2); Тијана Рупчић: „Изградња Коњичке касарне у Кикинди“; Југослав Вељковски: „Грађа за историју Кикинде, Кикинда и Кикинђани
у списима Магистрата Слободног краљевског града Новог Сада“; Бисерка
Илијашев: „Штеванчева бара – (не)препознатљив градски репер“; Милован
Лазаров: „Водотоци и гранични насипи у северном Банату“; Марко Милошев: „Замена аустроугарских круна за динаре у Великој Кикинди после Првог светског рата“; Марта Иштван: „Сајанске газде из Ходмазевешархеља“;
Драгољуб П. Бадрљица: „Историја српских народних школа у В. Кикинди
током 19. и почетком 20. века“; Јован Чуданов: „Запрежна возила у Војводини“; Стеван Бугарски: „Срби у Темишвару и кикиндске штампарије“; Љубомир Степанов: „Српско-румунски речник кетфељског проте Милана Николића“; Саша Јашин: „Подаци о Србима у Ченеју са краја 19. и почетка 20.
века у архиви Српске православне парохије у Ченеју“ (2); Ненад Предојевић:
„Мало историјско друштво Нови Сад: издавачка делатност друштва у 2013. и
2014. години“; Рашко Рамадански: „Споменици и спомен-обележја у Сенти
уништени или уклоњени током мађарске окупације 1941-1944“; Драгослав
Мокан: „Бечкеречке мапе“ (3); Зоран Вељановић, Дијана Бореновић: „Библиографија гласника Историјског архива у Кикинди (2004-2014) „Attendite“
У овом броју свој први рад за зборник написала је Тијана Рупчић, историчар запослен у Историјском архиву Кикинда. Поводом десетогодишњице излажења часописа (2004-2014) Зоран Вељановић и Дијана Бореновић написали су библиографију
гласника са освртом на најважније одреднице у публикацији (садржај часописа по
бројевима, годинама и по ауторима). Они су лепо приметили да се листа стручних сарадника проширивала и да је чине запослени у архиву, сарадници из других
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установа културе у Кикинди, афирмисани историчари и архивисти из Новог Сада,
Београда, Суботице, Зрењанина, Темишвара и Сенте (Александра Матић, Митар
Крејић, Стеван Бугарски, Милан Мицић, Саша Јашин, Рашко и Драгиња Рамадански, Југослав Вељковски, Зоран Вукелић, Зоран Вељановић итд.). Часопис је остао
отворен и за пасиониране љубитеље завичајне историје, а који по струци нису источари, архивисти или слично. Часопис је од почетка излажења тежио да превазиђе
уску локалну црту Кикинде, односно северног Баната, и да се прошири до граница
историјског Баната (од река Мориша и Тисе на северозападу, до Карпата и Дунава
на југоистоку).18
12. број часописа „ATTENDITE“ (2016. година):
Грађа, архивистика:
Јасмина Латиновић: „Заштита архивске грађе и регистратурског материјала у
ванредним околностима (поплаве)“; Југослав Вељковски: „Предлог листе категорија регистатурског материјала јавних бележника“; др Ацо Ангеловски:
„Статусне промене ималаца и нова правна регулатива у Републици Македонији“; Зоран Вељановић: „Архивска периодика у нас од Другог светског рата
до савременог доба (1951-2013)“ (3)
Истраживања, чланци:
Александра Матић: „Управљање кинематографијом у НР Србији 1945-1951“;
Милан Мицић: „Колонизација 1945-1948. (законодавне активности, органи колонизације, неколико сегмената о колонизацији на подручју данашње
Општине Кикинде)“; Душан Дејанац: „Колонизација Крајишника у кикиндској општини 1945-1948“; Ђоко Стојичић: „Збогом рају, збогом завичају“;
Станко Војводић: „Списак колониста у Руско Село (1920-1941)“; Игњатије
Попов: „О Србима из Ченеја који су се 1924. године као оптанти преселили у
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца“; Марта Иштван: „Насељавање Мађара у Руско Село у 18. веку“; Марко Милошев: „Руске избеглице у Великој
Кикинди“; Зоран Вукелић: „Нова правила за ново друштво“; Срђан Сивчев:
„Јеврејска основна школа и синагога у Великој Кикинди“; Ненад Обрадовић:
„Споменик Петру Велимировићу, прилог проучавању историје села Мол“;
Драгољуб П. Бадрљица: „Лука Надлачки (Српски Крстур 1910 - Кикинда
1989)“; Сава Завишић: „Градска електрична централа у Великој Кикинди“;
Марко Ајваз: „Развој уличне расвете у Великој Кикинди (текст објављен у
емисији „Под Кикиндом зелени се трава“ коју је емитовала Радио Кикинда)“; Јован Чуданов: „Занимање – добошар“; Зоран Голушин: „Кикиндски
спортови на води“
Дванаести број годишњака Историјског архива Кикинда није био тематски по садржају радова, али значајан број страна у овом броју заузимају радови у вези са
насељавањем колониста у села која данас припадају Граду Кикинди, а који су се
одвијали у два таласа (1920-1922. и 1946-1948). Укупно четири рада припада овом
18

Зоран Вељановић, Дијана Бореновић, Библиографија гласника Историјског архива у
Кикинди (2004-2014) „ATTENDITE“, ATTENDITE 11, Кикинда 2015, 189-190.
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корпусу историјског раздобља (чланци Душана Дејанца, Милана Мицића, Станка
Војводића и Ђоке Стојичића). У броју из 2016. године појавио се први рад Срђана
Сивчева писан за гласник, а који се те године запослио у Историјском архиву Кикинда. Дванаести број часописа „ATTENDITE“ чине радови из области културне
историје, привредне, спортске, биографске, поред већ поменуте историје насељавања колониста из Босне, Херцеговине и Црне Горе и села која гравитирају Кикинди. Часопис је овим бројем постао интернационалног карактера, јер је садржај
гласника обогаћен радом др Аце Ангеловског из Републике Северне Македоније.
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13. број часописа „ATTENDITE“ (2017. година):
Грађа, архивистика:
Тијана Рупчић: „Година 1776. у Великокикиндском привилегованом дистрикту“; Слободан Станић: „Окружни суд у Великој Кикинди као инвалидски суд – инвалидски предмети (1939-1941)“; Саша Јашин: „Племићка породица Константиновић од Германа“; Branka Molnar: „Europski arhivisti kao
informacijsko-dokumentacijski stručnjaci sa certifikatom“; Југослав Вељковски:
„Међународни стандард ISO 11799:2015 о изградњи депоа за одлагање архивске грађе“
Истраживања, чланци:
Др Предраг Вајагић: „Велика Кикинда у Дунавској бановини 1929-1941“;
Стеван Бугарски: „Велика Кикинда, седиште епархије темишварске“; Срђан
Сивчев: „Јадранска стража у Великој Кикинди (1924-1941)“; Душан Дејанац:
„Лист Садашњост у Великој Кикинди“; Наташа Иветић: „Добротворна задруга Српкиња у Великој Кикинди“; Марта Иштван: „Прилози из прошлости
великокикиндских апотека“; Марко Милошев: „Историја Накова Леа Хофмана као секундарни историјски извор за историју овог насеља“; Драгољуб
П. Бадрљица: „Никола Николајевић, српски народни учитељ у Мокрину
(Павлиш 1869 - Врањево, Нови Бечеј 1950)“; Остоја Војиновић: „О одласку
на рад у иностранству или о потрази за бољим животом“; Игњатије Попов:
„О Ченејцима, учесницима у буни 1920“; Марта Иштван: „Реформаторска
верска заједница у Кикинди“; Драгослав Мокан: „Град на острву“
Прикази:
Марија Танацков: „Од позоришта живих слика до биоскопа у Великој Кикинди“; др Драгиња Рамадански: „Права мера сећања и поштовања: Петар
Терзић и руска емиграција у Сенти“
После дужег времена, више запослених у Историјском архиву Кикинда објавило је
радове у гласнику (Тијана Рупчић, Слободан Станић и Срђан Сивчев), а рад Рупчићеве је значајан из тог разлога што је најстарија грађа о Великокикиндском дистрикту преведена са латинског и немачког језика и по први пут објављена. У овом
броју доминирају радови из области културне историје (чланци о часописима, верским заједницама, удружењима). „ATTENDITE“ је постао богатији за још један рад
из иностранства, а реч је о чланку архивисте Бранке Молнар из Републике Хрватске. После дужег времена у часопису се појавила рубрика са приказима, а Марија

Срђан Сивчев

Танацков је у својеврсном критичком приказу писала о књизи Срђана Сивчева и
биоскопском животу у Великој Кикинди до 1941. године и избијања Другог светског рата на простору Краљевине Југославије.19
14. број часописа „ATTENDITE“ (2018. година):
Грађа, архивистика:
Тијана Рупчић: „Година 1777. у Великокикиндском привилегованом дистрикту“ (1); Драгољуб П. Бадрљица: „Велика Кикинда и Мокрин у 18481849. години“; Саша Јашин: „Племићка породица Делемић од Пањове“;
Јасмина Латиновић: „Преузимање досијеа регистратура приликом преласка
регистратура из једног места у друго“; Југослав Вељковски: „Проблематика
преузимања архивске грађе – нека искуства Историјског архива града Новог
Сада“; Дијана Бореновић: „Архивска грађа и рад среских савеза друштава за
старање о деци у Војводини 1950-1965“; Зоран Вељановић: „Десет корака по
транзицији – архиви и регистратуре у транзицији“
Истраживања, чланци:
др Саша Марковић: „Хоризонти присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. године“; др Предраг Вајагић: „Банат 1918. године“; Срђан Сивчев: „Присаједињење 1918. године у светлу Велике Кикинде“; Јована Касаш:
„Улазак српске краљевске војске у Темишвар 17. новембра 1918. године“;
Милан Мицић: „Приче о српским добровољцима 1914-1918. године“; Милана Живановић: „Сећање на ратно савезништво 1944 – совјетски гробни
комплекси у Срезу Кикинда и застава Кикинде у Москви“; Марта Иштван:
„Насељавање Немаца и оснивање Вилхелминенсфелда“; Марко Милошев:
„Месни одбор Народне радикалне странке у Великој Кикинди“; др Наташа
Иветић: „Ђачка књижевна дружина Доситеј у великокикиндској гимназији“;
Душан Дејанац: „Културни живот и организације у кикиндској општини
непосредно после Другог светског рата“; Александра Матић: „Организација железничког саобраћаја Краљевине СХС 1921-1929“; Зоран Вукелић:
„Усташка политика у суботичком крају“; Остоја Војиновић: „Проституција у
Великом Бечкереку између два светска рата“
У 18. броју гласника чак седам радова припада сегменту који се тиче објављивања
архивске грађе, архивског законодавства и архивске праксе. Размишљало се да овај
број буде тематски по садржају и да у целости буде посвећен Првом светском рату
и присаједињењу војвођанских области Краљевини Србији 1918. године. Иако то
није учињено, пет радова се односи на ову област (чланци Саше Марковића, Предрага М. Вајагића, Срђана Сивчева, Јоване Касаш и Милана Мицића). Рад Срђана
Сивчева представља срж истоимене књиге која је објављена у склопу обележавања
присаједињења у новембру 2018. године.20
19

20

Срђан Сивчев, Биоскопи и филмски живот у Великој Кикинди од 1905. до 1941. године,
Ново Милошево 2016. Књига је издата у оквиру едиције Банатског културног центра под
именом „Прва књига“, за ауторе млађе од 30 година, а који немају објављену књигу. Конкурс „Прва књига“ расписују од 2009. године Банатски културни центар и Град Кикинда.
За више информација видети у: Срђан Сивчев, Присаједињење 1918. године у светлу
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15. број часописа „ATTENDITE“ (2019. година):
Грађа, архивистика:
Тијана Рупчић: „Година 1777. у Великокикиндском привилегованом дистрикту“ (2); Драгољуб П. Бадрљица: „Српска деца из Босне и Херцеговине
у северном Банату с краја Првог светског рата“; Југослав Вељковски: „Доступност архивске грађе – законска регулатива и архивска пракса“; Зоран
Вукелић: „Стечај „Винопродукта“ у Чоки“; Никола Петричић: „Заштита архивске грађе у процесу транзиције“; др Саша Јашин: „Племићка породица
Марковић“
Истраживања, чланци:
Др Предраг М. Вајагић: „Војводина од присаједињења до Видовданског
устанка“; др Саша Марковић: „Ратни пут Другог „Гвозденог“ пука“; Марта Иштван: „Гробови војника палих у Првом светском рату у кикиндским
гробљима“; Јована Касаш: „Срби у Темишвару као грађани првог реда: свакодневни живот“; Зоран Вељановић: „Присаједињење Војводине Србији
1918. године и настанак збирки и Музеју Војводине“; Стеван Бугарски:
„Велики рат у међуратној књижевности Срба у Румунији“; Милан Мицић:
„Приче о српским добровољцима 1914-1918“; Бранко Белић: „Карлово и
Беодра и Први светски рат 1914-1918“; Срђан Сивчев: „Друштво словенске
узајамности“; др Наташа Иветић: „Најстарије књиге српске православне
црквене општине у Кикинди“; Павле Орбовић: „Документ са Упутством о
спровођењу завршне фазе колонизације у Војводини“; Остоја Војиновић: „О
правилнику великокикиндског Лојд клуба“; Драгослав Мокан: „Каравансарај
у Бечкереку“; Никола Рацков: „Геодетска служба среза Кикинда 1944-1989“;
Константин Секулић: „Легенда о мосту Девет грла код Мокрина“
Велику вредност од набројаних радова има чланак Драгољуба Бадрљице о српској
деци, избеглицама из БиХ, која су у периоду од 1917. до 1920. године пребацивана
у хранитељске породице у Војводини и Славонији. Рад је настао на основу докумената који се чувају у архиви српске црквене општине у Кикинди. У 15. броју гласника „ATTENDITE“ велики број радова припада Првом светском рату (осам), као
и периоду након непосредног завршетка ратног сукоба на простору војвођанских
области. Посебна вредност овог броја јесте чланак Константина Секулића о мосту
(код овдашњег живља познат под именом Девет грла) који се налази се у близини Мокрина. Секулић је био дугогодишњи директор Историјског архива Кикинда
Велике Кикинде – перспективе и изазови, Кикинда 2018. Све кикиндске установе
културе (Народни музеј, Културни центар, Народно позориште, Народна библиотека
„Јован Поповић“) пригодним програмима су обележиле присаједињење Баната, Бачке,
Барање и Срема српској држави 24. и 25. новембра 1918. године. Историјски архив
Кикинда прикључио се обележавању стогодишњице присаједињења изложбом под
називом „Ослобођење и присаједињење Велике Кикинде 1918. године“, чији су аутори
били Срђан Сивчев и Никола Радосавчев.

Срђан Сивчев

(од 1963. до 1989. године), а овај текст предао је 1995. године публицисти Душану
Дејанцу са молбом да буде објављен када у Кикинди буде излазио часопис посвећен
историји.21
У тренутку писања овог рада, 16. број годишњака за 2020. годину и даље
се налазио у штампи, а услед пандемије Covid-19 и ванредног стања у Републици
Србији, излазак и промоција новог броја биће дефинитивно реализовани нешто касније (у току године) него што је то уобичајено.
Изглед часописа и имплементација
визуелно-техничких иновација
Изглед корица се није мењао од првог боја из 2004. године и то је добра тековина, јер препознатљивост и креирање визуелног идентитета представљају битне
ствари. Међутим, услед изузетног дигиталног напретка обраде слика у претходних
16 година, ипак је потребно извршити минималне корекција изгледа корица због
очувања конкурентности часописа и атрактивности. На рикни часописа требало
би да буду назив и број часописа, што до сада није био случај. Графичко уређење
радова је превазиђено, садржај часописа би требало да буде преведен на енглески
језик, а на крају сваког чланка требало би да постоји сажетак (резиме) на енглеском,
немачком или неком другом светском језику.
Сматрам да постоји оправдани разлог да се коначно изврши категоризација,
односно рангирање часописа према Акту о уређивању научних часописа („Службени гласник Републике Србије“, бр 79/05) Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Часопис би требало да садржи Упутство о ауторима, на основу кога
би они могли да уреде своје чланке, односно да поштују унапред одређена правила цитирања литературе и извора (стилови APA, CBE, Chicago, Harvard и слично).
Категоризацијом и стандардизацијом вредност и квалитет гласника несумњиво би
била подигнута на виши ниво.

21

Константин Секулић, Легенда о мосту Девет грла код Мокрина, ATTENDITE 15,
Кикинда 2019, 189.
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Гласник Историјског архива Кикинда „ATTENDITE“ до сада је изашао у
15 бројева (последњи је публикован 2019. године). Од првог броја часопис чине
радови из архивистике (објављивање архивске грађе, актуелне теме из архивске
праксе и архивског законодавства), као и радови из историографије. Иако већину
радова чине чланци историографског карактера, и архивистици се посвећује велика пажња, а обим се мења у зависности од године/броја издања. Међутим, у појединим бројевима дошло је до пропуста, јер су се неки од радова нашли у архивистичкој рубрици, иако тамо не припадају. Закључно са последњим, 15. бројем,
укупно 69 аутора је обогатило својим радовима гласник „ATTENDITE“. Чланци из
историографског сегмента часописа тичу се политичке, привредне, културне, архитектонске, образовне и спортске историје Кикинде, њене околине, Баната и читаве Војводине. Доминирају чланци (око 90%) који се тичу Кикинде и села која
припадају Граду Кикинди, што је и очекивано од зборника локалног карактера.
Историјски архив Кикинда је једина установа културе у граду која има часопис који се бави историјом Кикинде. Народни музеј, Народна библиотека „Јован
Поповић“, Народно позориште, Културни центар и Центар за ликовну и примењену
уметност „Terra“ немају публикације, што значи да је „АТТЕNDITE“ једини часопис у Кикинди који издаје нека установа културе.
Највећа вредност гласника свакако је његова улога „чувара памћења“, јер
се кроз публикацију архивске грађе постиже управо то. „ATTENDITE“ као једини зборник који се бави историјом и архивистиком на територији северног, али и
средњег Баната, етаблирао се као простор у коме се објављују важни радови из
завичајне, регионалне историје. Радови који су настали на основу архивске грађе
из кикиндског Архива, али и из осталих архива и установа културе широм Војводине, представљају срж гласника и његову највећу вредност. Гласник, нажалост,
нема утицај на научну и културну сцену у граду који са правом заслужује, а очит
пример су релативно скромне посете приликом промоција нових бројева. Брендирање и маркетиншки боље позиционирање у медијском животу града допринело
би да до више људи дође порука колико је „ATTENDITE“ важан за културну сцену Кикинде и северног Баната. Модернизацијом изгледа и структуре гласника, као
и његовом категоризацијом и проширивањем листа сарадника, „ATTENDITE“ ће
постати још квалитетнији центар за публикацију радова од велике важности за
читав Банат и Војводину.

Срђан Сивчев

Садржај часописа „ATTENDITE“ по ауторима (2004-2019)22
Ајваз, Марко: 1 рад; 2. др Ангеловски, Ацо: 1 рад; 3. Бадрљица П. Драгољуб:
17 радова; 4. Бакалов, Јоца: 5 радова; 5. Белић Б. Бранко: 4 рада; 6. Богосав,
Ивана: 1 рад; 7. Бореновић, Дијана: 2 рада; 8. Бугарски Стеван: 5 радова; 9. Др
Вајагић М. Предраг: 3 рада; 10. Вељановић, Зоран: 14 радова; 11. Вељковски,
Југослав: 7 радова; 12. Војводић, Станко: 1 рад; 13. Војиновић, Остоја: 4 рада;
14. Вукелић, Зоран: 4 рада; 15. Вулин, Драгица: 1 рад; 16. Граховац, Спасоје: 1
рад; 17. Голушин, Зоран: 1 рад; 18. Грошин, Дамир: 1 рад; 19. Дејанац, Душан:
4 рада; 20. Деспотов, Милош: 2 рада; 21. Дудић, Владимир: 1 рад; 22. Ђорђевић,
Радован: 1 рад; 23. Завишић, Сава: 1 рад; 24. Живановић, Милана: 1; 25. Иветић, Наташа: 3 рада; 26. Илијашев, Бисерка: 6 радова: 27. Иштван, Марта: 10
радова; 28. Јашин, Саша: 6 радова; 29. Касаш, Јована: 2 рада; 30. Крејић, Митар:
5 радова; 31. Кујовић, Драгоје Рајо: 3 рада; 32. Латиновић, Јасмина: 9 радова;
33. Марковић, Саша: 1 рад; 34. Матић, Александра: 3 рада; 35. Миланков, Владимир: 1 рад; 36. Милошев, Марко: 5 радова; 37. Мицић, Милан: 9 радова; 38.
Мокан, Драгослав: 5 радова; 39. Молнар, Бранка: 1 рад; 40. Мркић, Дејан: 1 рад;
41. Обрадовић, Ненад: 1 рад; 42. Орбовић, Павле: 1 рад; 43. Панић, Божидар: 1
рад; 44. Паовић, Милош: 1 рад; 45. Пејин, Јован: 3 рада; 46. Петричић, Никола: 1
рад; 47. Попов, Игњатије: 2 рада; 48. Предојевић, Ненад: 1 рад; 49. Продановић,
Лаза: 1 рад; 50. Рајков, Миливој: 1 рад; 51. Рамадански, Драгиња: 1 рад, 52. Рамадански, Рашко: 2 рада; 53. Рацков, Никола: 1 рад; 54. Рупчић, Тијана: 4 рада;
55. Савин, Сава: 3 рада; 56. Секулић, Константин: 1 рад; 57. Сивчев, Срђан: 4
рада; 58. Срдић, Милан: 1 рад; 59. Станић, Слободан: 1 рад; 60. Стевановић,
Зоран; 1 рад; 61. Степанов, Љубомир: 2 рада; 62. Стојичић, Ђоко: 1 рад; 63. Танацков, Марија: 1 рад; 64. Томин, Драгомир: 11 радова; 65. Церовић, Љубивоје:
1 рад; 66. Чемере, Золтан: 7 радова: 67. Чолак, Бојан: 1 рад; 68. Чуданов, Јован:
4 рада; 69. Шокловачки, Радован: 1 рад.
До сада је укупно 69 аутора писало за „ATTENDITE“, што је једна респектабилна
цифра, с обзиром на ужу, локалну црту гласника. До сада су највише радова написали Драгољуб П. Бадрљица (17), Зоран Вељановић (14), Драгомир Томин (11), Марта
Иштван (10), Јасмина Латиновић (9) и Милан Мицић (9). Од 10. броја гласника
(2013-2014. година) почела је да се појављивљује млађа генерација истраживача
која је објављивала радове у годишњаку (Рашко Рамадански, Марко Милошев, Тијана Рупчић, Јована Касаш, Милана Живановић и Срђан Сивчев).

22

Детаљнија библиографија и садржај часописа по бројевима, годинама и ауторима од
2004. до 2014, објављени су у оквиру рада Библиографија гласника Историјског архива
у Кикинда (2004-2014) „ATTENDITE“, аутора Зорана Вељановића и Дијане Бореновић.
Рад је објављен у 11. броју часописа (189-206).
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Srđan Sivčev

COLLECTION OF WORKS “ATTENDITE” OF THE
HISTORICAL ARCHIVE OF KIKINDA – PRESERVATION OF REMEMBRANCE THROUGH PUBLISHING
OF ARCHIVAL MATERIALS
108

Summary
“ATTENDITE”, a gazette of the Historical Archive of Kikinda published 15 issues hitherto (the last issue was published in 2019). From its first issue the magazine consists of
the works from archivistics (publishing of archival material, current themes from archival
praxis and archival legislation), so as the historiographical works. Even though the most
of the works are articles of the historiographical character, archivistics is also being paid
attention to, and the volume changes depending on the year/number of the issue. However, in certain issues there were oversights because some of the works were places in archival section even though they did not belong there. Concluding with the last 15th issue,
69 authors enriched “ATTENDITE” with their works. The articles from historiographical
segment of the magazine refer to political, economic, cultural, architectural, educational
and sport history of Kikinda, its surroundings, Banat, and whole Vojvodina. The articles
that refer to Kikinda and villages that belong to the city of Kikinda dominate (around
90%) what is to be expected from the collection of works of the local character.
Historical Archive of Kikinda is the only cultural institution in the city that issues a magazine that deals with the history of Kikinda. National museum, Public library “Jovan Popović”, Cultural Center, and the Center for Fine and Applied Arts “Terra” do not issue any
publication which means that „ATTENDITE“ is the only magazine in Kikinda published
by a cultural institution.
The greatest value of the magazine is certainly its role as a “guardian of remembrance”
because through publishing of archival material is achieved exactly that – preservation of
remembrance. „ATTENDITE“ as the only collection that deals with the history and archivistics at the territory of Northern and Middle Banat, established itself as a space where
important works from local and regional history are published. Works that were based on
the archival materials from the Archive of Kikinda and other archives and cultural institutions across Vojvodina, are the core of the gazette and its greatest value. Unfortunately,
the gazette does not have an influence on academic and cultural scene in the city that it
deserves, and an obvious example is relatively modest attendance during presentations
of the new issues. Branding and marketing in the media life of the city would contribute
to the spreading of the message of how „ATTENDITE“ is important for cultural scene of
Kikinda and Northern Banat. By modernization of the appearance and structure of the gazette, so as its categorization and by broadening of the list of associates, “ATTENDITE”
would become the center for publishing of works of great importance for whole Banat
and Vojvodina of even higher quality.

Милорад Јовановић1
Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина

Прегледни рад

Слободанка Цветковић2
Историјски архив Пожаревац
Србија

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АРХИВСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ
Апстракт: У недостатку институционализованог образовања архивиста, периодичне публикације (научни и стручни часописи у образовању и самообразовању) заузимају важно место. Објављивање архивских гласила и часописа у бившој Југославији започето је почетком педесетих година појавом часописа Архивист, а у Србији средином педесетих година
прошлог века појавом часописа Архивски преглед. Данас се у архивској мрежи Србије може
набројати више од двадесет архивских установа које се појављују као издавачи часописа и
билтена. Аутори у овом раду презентују гласила архива, анализирају пројектоване редакционе задатаке и циљеве, физиономију, структуру, опрему и садржај часописа, периодичност и
референтност на основу званичне категоризације. Пажња је посвећена и домаћим прописима
који регулишу издавање научних часописа, али и њиховој присутности и доступности на
Интернету. Истакнута је потреба за рангирањем и подизањем нивоа научности свих гласила
у архивској мрежи, због чега су представљене националне и иностране индексне базе за
оцењивање квалитета научних издања, као и технике и услови за индексирање и одређивање
референтности. Циљ рада је скретање пажње на релативно богату продукцију периодичних
публикација у архивима на малом простору Републике Србије, али и на негативне последице
таквог стања у смислу разводњавања стручне и научне мисли у области архивистике. Да ли је
укрупњавање издавачке делатности у погледу стручних и научних часописа, концентрацијом
продуктивних и квалитетних аутора у једном или мањем броју гласила решење, покушаће да
размотре аутори, али и да исто питање ставе пред читаоце.
Кључне речи: издаваштво, редакција, уређивање часописа, архиви, архивистика, Интернет, доступност, индексирање, цитираност, библиометрија

Издавачка делатност је неодвојива компонента архивске делатности и архивистике
као помоћне научне дисциплине. Публикације у издању архива, од збирки докумената и зборника радова, преко изложбених каталога и стручних часописа до монографија, презентују архивску грађу, достигнућа из архивистике и рада архива као
установа заштите архивске грађе. Током постојања социјалистичке Југославије, издаваштво, првенствено публиковање историјских извора, стручних часописа и монографија, најчешће је било концентрисано у већим архивима, Архиву Југославије
као савезном, односно у републичким и покрајинским, и тек понеком од локалних
1
2

архивски саветник, miloradj69@gmail.com
виши архивист, slobodankasasa@gmail.com
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архива. У регионалним архивима најпре су се појавиле скромне брошуре и каталози изложби, а затим средином седамдесетих година прошлог века и водичи кроз
архивску грађу. Упоредо са тим почињу да се штампају периодичне публикације,
најпре као изворници, а затим и часописи комплексније концепције и садржаја. Деведесете године прошлог века и поред кризе друштва и струке рађају неке нове
часописе, да би после 2000. године њихов број значајније порастао. Издавачка делатност архива уопште, па самим тим и у погледу периодичних публикација, доживела је експанзију после 2000. године, па неки сматрају да је издаваштво преузело
примат у односу на основну делатност (рад на заштити архивске грађе), док други
сматрају да је то важна делатност која архив као установу отвара према широкој
публици. Примера ради, од 2003. до 2018. Историјски архив Пожаревац имао је 100
публикованих издања.3 Добро би било за неку годину анализирати ефекте и једног
и другог става.4
У претходном двадесетогодишњем раздобљу архиви су развили живу и самосталну издавачку делатност, са сопственим уредништвом и редакцијама. Поред
монографских публикација историјске и просопографске тематике, покрећу се и
едиције критичких издања историјских извора (нарочито оних чији су творци били
анатемисани и проскрибовани у претходном, социјалистичком периоду). Обнавља
се и излажење појединих архивских часописа који су током 90-их престали да излазе, а један број архива упушта се у изазов оснивања и издавања нових периодичних публикација. Наклоност су почетком XXI века показивали и Министарство
културе и локалне самоуправе, те су финансијски подржавали издавачке подухвате
регионалних архива. У тренутку рађања нових периодичних публикација које покрећу мањи архиви, дугогодишњи референтни часопис Архивски преглед, који је
покренуло Друштво архивских радника Србије 1955. године, постепено се угасио.
Последњи двоброј за 1998/1999. изашао је 2003. године.
Методолошки приступ
Из огромног издавачког опуса архива у Србији аутори су се определили да
дају приказ периодичних публикација5 (архивских гласила и часописа) кроз које
3

4

5

Др Јасмина Николић, др Драгана Милорадовић, Ретроспектива. Изложбе и издања
2003-2018, Пожаревац 2018, 5. Доступно на:
https://arhivpozarevac.org.rs/Dokumenta/katalog%20Retrospektiva%20izlozbe%20i%20
izdanja%202003-2018%20web.pdf (приступљено 22. 8. 2020)
Током 60-их и 70-их година Архив Србије је објављивао за интерну употребу у струци
аналитичке извештаје о раду свих архива у Србији на основу којих је било могуће
сагледати активност и продуктивност сваког појединачног архива и упоредити извршење
планираних послова у сваком од њих сразмерно броју запослених, стручној и кадровској
опремљености, територији коју покривају и слично. Добро би било да Министарство
културе и информисања као надлежно уведе овакву праксу и данас. Видети: Analiza
sporvođenja sedmogodišnjeg plana razvoja arhivskе službe u Srbiji u periodu 1964-1970,
Arhiv Srbije, Služba za organizaciu matičnih poslova, IX sastanak direktora, Beograd, 22.
april 1970. godine.
Периодичне или серијске публикације дефинишу се као штампана или електронска

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

се, сматрају, најбоље осликавају стање, статус и озбиљност издавачке делатности
архива у Србији. У раду су приказане периодичне публикације у издању архивских
установа у последње две деценије, с обзиром да је од укупно 23 актуелна часописа
и билтена 17 покренуто после 2000. године. Такође и осталих шест старијих часописа, који су излазили пре овог периода, свој профил, периодичност и волумен
ускладили су са важећим прописима и савременим захтевима издаваштва. Упоредо
са тим, поред нове захтеване физиономије, каталошких и универзалних библиотечких правила, средином прве деценије XXI века започето је рангирање и нормирање
часописа према међународним стандардима при Министарству за науку и технолошки развој.
Часописи и билтени у издању архивских установа посматрани су кроз концепт и садржај, учесталост излажења, обим, број аутора, квалитет радова (рецензирање или изостанак истог) и слично. Анализирани су и извори финансирања,
техничка опремљеност и визуелни идентитет, континуалност у излажењу, састав
редакција, начини рецензирања, библиографско нормирање и категорисање, присуство на интернету у дигиталним репозиторијумима и научна категоризација периодичних публикација.6
Методологија којом су се аутори користили најчешће је била de visu (по
виђењу, са публикацијом у руци), али у недостатку појединих бројева, аутори су
консултовали веб сајтове архива, веб сајт Министарства културе и информисања,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дигиталне базе и репозито-

6

издања која излазе у тачно предвиђеним интервалима, са намером да се објављивање
настави без временског ограничења. Излазе серијски, једна за другом, и имају бројчану и хронолошку ознаку. Ове публикације су новине, часописи, билтени, годишњаци,
извештаји институција и сл. (видети: Др Владимир Јокановић, Емил Поповић, Милош
Стојановић, Мала југословенска енциклопедија библиотекарства, Београд, 1988). Према
Онлајн речнику за библиотекарство и информационе науке (ОДЛИС) под периодичнм
публикацијом подразумева се „серијска публикација са својим препознатљивим насловом, која садржи комбинацију чланака, уводника, критика, колумни, кратких прича,
песама или других кратких дела написаних од више сарадника, издата у меким корицама, углавном у редовним наведеним интервалима, без претходне одлуке о томе када
ће се појавити коначно издање. Иако је свако издање само по себи комплетно, његов
однос према претходним издањима назначен је набрајањем, обично бројем издања и
бројем свеске одштампаним на предњој корици. Садржај контролише уредник или уредништво.“ Категорија укључује часописе научних друштава и професионалних удружења
и билтене. Периодику објављују научна друштва, универзитети, професионална удружења, владине агенције, комерцијални издавачи и непрофитне организације. Серијске
публикације имају шире значење и укључују периодику, новине, годишњаке, зборнике
и нумерисане монографске серије. Видети: http://www.abc-clio/ODLIS/odlis_p.aspx (приступљено 12. 9. 2020)
Архивска периодика у Србији није била предмет истраживања ни занимања. Стога
истичемо рад Зорана Вељановића на том пољу: Зоран Вељановић, Архивска периодика
у нас од Другог светског рата до савременог доба 1951-2013, Attendite, бр. 10, 20132014, Кикинда 2014, 15-26; Зоран Вељановић, Архивска периодика у Војводини и
валоризација архивске грађе, Зборник радова „Архивска грађа у теорији и пракси“, Београд 2016, 147-161.
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ријуме, решења конкурсних комисија Министарства културе о финансирању пројеката публиковања периодике у архивској делатности (на веб порталу Министарства
сачувани су подаци од 2013. године до данас), а где је било неопходно и непосредним анкетирањем архива, консултовањем библиографија, стручних и научних радова на ову тему.
Циљ овог рада није критика, нити похвала, већ сагледавање и анализирање
тренутног стања архива у овом сегменту издавачке делатности. Кроз приказе смо
настојали да укажемо на оно што је позитивно, а за оно што неком од часописа
недостаје пажљиви уредници увидеће поређењем. Настојали смо да на овај начин
дамо допринос унапређењу стручних и научних компетенција архивиста у Србији
инсистирањем на квалитету едукације коју добијају кроз стручне часописе.

112

Кратак осврт у прошлост
За струку или науку каква је архивистика, струку која захтева учење током
читавог радног века, веома је важно институционализовано образовање. Међутим,
факултетско или високошколско образовања за архивисте у СФРЈ није постојало,
а у Републици Србији га у правом смислу речи нема ни данас.7 Једини начин институционализованог образовања за архивсте био је архивистички течај. Са тим
обликом стицања архивских знања у теорији и пракси почело се од 1949. године
организовањем првог течаја у Дубровнику. Течај се потом, од 1953. године, све до
данас, одржавао у Архиву Србије. Од значаја за едукацију архивиста су и саветовања, предавања и радионице, семинари и саветовања, а посебно место заузимају
стручни часописи.8
О покретању стручног архивистичког часописа у НР Србији говорило се одмах после завршеног рата, 1946. године. План је био покретање часописа који би
излазио три пута годишње. Јасно је да је та иницијатива била без резултата још
готово читаву деценију.9
Исте године (1951) када је Међународни архивски савет покренуо међуна-

7

8

9

Осим краткотрајног средњошколског образовања у СФРЈ у оквиру „усмереног
образовања“, за архивско-музејски смер није било друге школовања за овај специфичан
посао. Данас, више од једног века од доношења Закона о државној архиви (1898), не
постоји факултетско образовање за архивисте. Тренутно постоји архивистика у форми
једносеместралног изборног предмета на Одељењу за историју Филозофског факултета
у Београд и нешто дужа едукација на Катедри за библиотекарство и информатику
Филолошког факултета у Београду (три једносеместрална предмета). Ипак, ниједан од
ова два факултета не образује стручњаке искључиво за архивистику. Звање архивист
данас се стиче након једногодишњег рада у архиву, двонедељних консултација у Архиву
Србије или Архиву Војводине и полагања стручног испита.
Јован Поповић, Часопис као медиј размене и унапређења знања, Архив - часопис Архива
Југославије, бр. 1, Београд 2000, 13.
Државна архива Народне републике Срибје 1900-1950. (ур. др Милорад А. Шошкић),
Београд 1951, 99.

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

родни годишњак Archivum10 у Паризу, почео је са излажењем часопис Архивист11
као гласило Главног архивског савета ФНРЈ основаног годину дана раније. Излазио
је пуних 39 година (1951. до 1989).12 Архивист је поред домаћих проблема пратио
и новости из архивистичке струке у свету доносећи њена најновија искуства југословенским архивистима.13
Четири године касније (1955), а годину дана по оснивању Друштва архивских радника Србије, уз помоћ Друштва историчара покренут је републички билтен
Друштва под називом Архивски преглед. Основни задатак часописа било је третирање проблема организационе и стручне природе у архивским установама Србије,
давање информација о раду архива, њиховим фондовима, прикупљању, сређивању,
чувању и заштити историјске грађе...14 У првом броју часописа, у чланку под насловом „Зашто излазимо“ између осталог је наведено да ће часопис третирати све
проблеме организационе и стручне природе у архивским установама Србије... бити
у правом смислу гласник ових установа, а истовремено и орган кроз који ће деловати Друштво архивских радника... доприносиће унапређењу архивске службе
и стварању правих историјских архива као научноистраживачких установа...15
Излазио је четири пута годишње. Већ 1956. године престао је да излази, а уместо
њега од 1958. покренут је озбиљнији годишњак-ревија Архивски алманах који је
требало да третира актуелна питања развитка архива и архивске службе у НР
Србији. Ни овај годишњак није био дугог века, изашла су свега четири броја (1958,
1960 /2 броја/ и 1962). Разлог за престанак је то што је био скуп и све се више претварао у историјски часопис, а учешће архивиста као аутора се смањивало. Убрзо
је донета одлука да се обнови Архивски преглед као часопис Друштва архивских
радника СРС и архива у СР Србији, који поново почиње да излази од 1965. године.
Период од обнове часописа па до краја 70-их година XX века био је веома плодан.
У периоду од 1965. до 1975. године објављено је чак 13 књига, од тога 8 двоброја,
са 598 радова и 70 приказа.16 Од 1977. године са уредником Мирјаном Дајић, па све
до 1990, часопис је излазио редовно, све до друге половине 80-их година XX века.
Проблеми у редовности часописа били су све видљивији током 90-их година XX
века. Последњи број је изашао (за 1998/1999.) 2003. године. Током периода од 1995.
до 2003. године, ако убројимо и бројеве изашле као Архивски алманах, републички
часопис је изашао у укупно 42 књиге. Објављено је укупно 1.128 чланака, прилога
10

11

12
13

14

15

16

https://www.ica.org/en/international-council-archives-0/ica-70-years-of-internationalinfluence-timeline (приступљено 10. 9. 2020)
Karaman Igor, „Arhivist” 1951-1957, Arhivski vjesnik, Vol. 1, No. 1, 1958, Zagreb 1958, 548552.
ISSN 0350-2856.
Ј. Поповић, нав. дело, 14; Stričić Petar, Arhivist 1-2, Beograd 1988, Arhivski vjesnik, Vol. 32,
No. 1, 1988, Zagreb 1988, 209.
Михаило Миловановић, Архивски преглед, Орган историјских архива НР Србије, Архивист, Година V, св. 3, Београд 1955, 58.
Зашто излазимо, Архивски преглед, бр. 1, Београд 1955; Од редакције, Архивски преглед, бр. 1-2, 1965, Београд 1966, 9-10.
Слободанка Цветковић, Библиграфија Архивског прегледа (1955-1999 (2003), Архивистичко друштво Србије, Београд 2017, 19-23.

113

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

114

и приказа на 9.656 страна из пера преко 400 аутора. Последњи бројеви штампани су
у издању Архива Србије.17
Поред часописа Архивист и Архивског прегледа на републичком нивоу у периоду СФРЈ постојали су и Архивски вјесник у Хрватској, у Црној Гори се оснива
часопис Архивски записи (1985), у Македонији је излазио Македноски архивист
који је издавало Друштво архивских радника Македоније, у БиХ Гласник архива и
Друштва архивских радника Босне и Херцеговине, а у Словенији часописи Архиви
и Содобни архиви.18
У другој половини XX века у Србији су поред Архивског прегледа излазили
и Архивска грађа Градске архиве у Зрењанину (1953-1948), Годишњак МИА Шабац (1964-1988),19 Изворник - грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку
(1984-), Информатор Историјског архива Панчево (1963-1995; 2020) који је кратко
време објављиван у суиздаваштву са ИА Бела Црква, затим Информативни билтен
Историјског архива Сенте (1975), Гласник Историјског архива Београд (1960-1962),
Наша прошлост Историјског архива Краљево (1964-), Билтен Историјског архива
Пожаревац (1968-1969), Гласник Међуопштинског историјског архива Ваљево (покренут 1966, а од 1994. је променио назив у Гласник Историјског архива Ваљево),
Историјска баштина Историјског архива Ужице (1983-),20 Ex Pannonia Историјског
архива Суботица (1996-) и Баштиник Историјског архива Неготин (1998-). Кратко
време је излазио и покрајински Годишњак Архива Косова (1965-1968), а Друштво
архивских радника Војводине покрeнуло је свој часопис Архивски анали 1992. године.
На размеђи векова, када је велика југословенска држава нестала заједно са
институцијама и обележјима, основан је часопис Архива Југославије Архив (2000)
који се може разумети као покушај замене за часопис Архивист. Убрзо ће и други
регионални архиви кренути са оснивањем својих часописа. Историјски архив Сремске Митровице покреће часопис Споменица (2002), Историјски архив Крушевац часопис Расински анали (2003), Историјски архив Ниша часопис Пешчаник (2003),
Историјски архив Јагодине часопис Корени (2003), Историјски архив Кикинда
Attendite (2004), Историјски архив града Новог Сада Годишњак Историјског архива
Града Новог Сада (2004), Историјски архив Београда Билтен (2012), Историјски
архив Пожаревац годишњак Записи (2012),21 док Топлички зборник (2016) покрећу
Историјски архив и Народни музеј „Топлице“ у Прокупљу. Најмлађу архивску серијску публикацију стручног карактера покреће Архив Војводине, часопис Археон
17

18
19

20

21

Исто, 23-25. Видети и: Слободанка Цветковић, Друштво архивских радника Србије
(1954-2014) – преглед рада, Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац, година
III, бр. 3 Пожаревац 2014, 57-68.
С. Цветковић, Библиографија Архивског прегледа..., 8.
Група аутора, 70 година архивске делатности у Шапцу, Међуопштински историјски архив „Шабац“, Шабац 2018, 101. У истом делу објављена је и библиографија „Годишњака“,
105-113.
Пре тога ИА Ужице је заједно са Народним музејом Ужице издавао Ужички зборник, Ј.
Поповић, нав. дело, 16.
С. Цветковић, Библиографија Архивског прегледа.., 9.

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

(2018). Бележимо и да је после 25 година паузе ове године обновљен часопис Информатор ИА Панчево.
Од побројаних часописа неки имају и објављене библиографије. Поменућемо овде библиографије Историјске баштине Часописа ИА Ужице22, суботичке Ex
Pannonia23, Годишњака Историјског архива Новог Сада24, Архивских анала25, часописа Attendite26, Гласника Историјског архива Ваљево27, Годишњака Записи28 и
часописа Пешчаник.29
Преглед актуелних архивских часописа у Србији30
У време писања овог чланка архиви у Србији публикују следеће часописе:
Архив (Архив Југославије), Археон (Архив Војводине), Гласник (Историјски архив
Ваљево), Архивско наслеђе (Историјски архив „Тимочке Крајине“ Зајечар), Корени (Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина), Аttendite (Историјски архив
Кикинда), Шумадијски анали (Историјски архив „Шумадије“ Крагујевац), Наша
прошлост (Историјски архив Краљево и Народни музеј Краљево), Расински анали
(Историјски архив Крушевац), Баштиник (Историјски архив Неготин), Пешчаник
(Историјски архив Ниш), Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, Информатор (Историјски архив Панчево после 25 године паузе), Записи (Историјски
архив Пожаревац), Споменица Историјског архива „Срем“, Ex Pannonia (Историј22

23

24

25

26

27

28

29

30

Александар Савић, Драгана Родаљевић, Историјска баштина – Библиографија (19832011), Ужице 2011.
Зоран Вељановић, Дијана Мусин, Библиграфија Ex Pannonia 1-16 (1886-2012), Нови Сад
2013.
Зоран Вељановић, Дијана Бореновић, Библиографија часописа Историјског архива
Града Новог Сада. Првих десет година (2004-2019), Архивски анали, бр. 9, Нови Сад
2015, 96-122.
Зоран Вељановић, Дијана Бореновић, Библиографија часописа Архивски анали 1-5
(1992-2009), Архивски анали, бр. 8, Нови Сад 2019.
Зоран Вељановић, Дијана Бореновић, Библиографија гласника Историјског архива у
Кикинди (2004-2014) Attendite, Attendite, бр. 11, Кикинда 2015, 189-206.
Владимир Кривошејев, Библиографија прилога штампаних у „Гласнику“ Историјског
архива Ваљева (бр. 1-30), Ваљево 1996; Алекса Томић, Библиографија - 50 бројева
часописа „Гласник“ Међуопштинског историјског архива Ваљево (1966-2016), Ваљево
2017.
Рената Д. Минић, Миланка Стокић, Невена Вуксановић, Записи – Годишњак Историјскога архива Пожаревац – Библиографија радова и аутора, Записи бр. 6, Година VI,
Пожаревац 2017, 201-225.
Милена Жикић, Бобан Јанковић, Библиографија часописа „Пешчаник“ (2003-2013),
Историјски архив Ниш 2015.
Настојали смо да прегледамо све серије и бројеве волумена часописа који излазе у архивској мрежи Србије у периоду од 2000. године до данас. За анализу и преглед часописа
коришћени су доступни бројеви у фондовима периодике приручних библиотека Архива
у Пожаревцу и Јагодини и архиве електронских издања часописа на веб порталима архива. Одабрани редослед издавача и часописа установљен је према рангу научне категорије и континуалности категоризације. Часописи архивистичких друштава и билтени
посебно су груписани.
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ски архив Суботица), Историјска баштина (Историјски архив Ужице), Изворник
(Међуопштински историјски архив Чачак) и Топлички зборник (Историјски архив и
Народни музеј „Топлице“). Поменућемо и Билтен Историјског архива Београда и
Архивски дневник (билтен Историјског архива Пирот) који су првенствено намењени
презентовању годишњег рада тих архива. Не можемо занемарити ни часописе које
објављују стручна удружења: Архивски анали Друштва архивских радника Војводине и Архивски гласник - Информативни билтен Архивистичког друштва Србије.
Часописи у категорији М-5231
1. Архив Југославије: Архив, часопис Архива Југославије (ISSN 1450-9733)
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Први број часописа Архив изашао је 2000. године. У уводнику Уз први број
изнето је опредељење издавача и редакције да „оквир сваког садржаја стручног архивистичког часописа“ мора бити омеђен задацима савремене архивистике који се
крећу у четири правца: стручни, научни, управни и културно-просветни. Часопис
је представљен као годишњак чија би садржај чинили стручни и научни радови
са темама из архивистике, приређена архивска грађа (архивска документа) значајна за политичку, социјалну и културну историју Југославије и критички прикази
актуелних стручних питања из рада Архива (архивистичка теорија и пракса).32
Часопис излази у континуитету до данас, а од 2002. године публикује се два пута
годишње или као двоброј. Уредник Архива од I до XVII годишта (2016. године)
био је Миладин Милошевић. Редакција часописа имала је у свом саставу истакнуте
историчаре и архивисте.33 У импресуму су, назначени поред главног и одговорног
уредника, назначени чланови редакције, инострани чланови редакције, адреса и податак о периодичности. Од 2007. године импресум садржи и информацију да су
објављени чланци рецензирани. Часопис је доступан и на интернет порталу Архива
Југославије. Прегледом садржаја сваког броја приступа се чланцима у pdf формату.
Насловна страна, тематске целине и наслови радова су на српском, енглеском и
руском језику. Резимеа чланака су на енглеском и руском језику. Афилијација аутора (сарадника) није садржана у насловној страни рада, али је на крају часописа
31

32

33

Као извор за разврставање према категоризацији анализирана су Решења о категоризацији научних часописа за период 2006-2019. године. Видети на: http://www.mpn.gov.rs/
casopisi/ (приступљено 25. 8. 2020)
Олга Б. Гилер, Уз први број, Архив - Часопис Архива Србије и Црне горе, Година I, број
1, Београд, 2000.
Чланови редакције били су др Михаило Војводић, др Љубодраг Димић, др Мирослав
Јовановић, др Гојко Маловић, др Радослав Распоповић, др Момчило Павловић, др
Мирослав Перишић, мр Мирјана Миленковић, Олга Б. Гилер, Милић Ф. Петровић, Нада
Петровић, Светлана Аџић и др. Од 2017. године уредник часописа је др Милан Терзић,
директор Архива Југославије. Редакција часописа је од 2019. године у измењеном
саставу и чине је академик Љубодраг Димић, др Милан Терзић, др Мирослав Перишић,
др Далибор Денда, др Драгомир Бонџић, др Слободан Селинић, др Срђан Мићић, др
Љубинка Шкодрић, Лидија Опојевлић Хофман и Јелена Ђуришић (секретар). Инострани
чланови редакције су др Андреј Николајевич Артизов (Москва), др Владислав Степњак
(Варшава) и др Од Арне Вештад (Лондон).
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дат списак сарадника и институција из којих долазе. Такође, штампано је и Упутство сарадницима. Научни апарат, поред наслова, поднаслова и напомена (фуснота), чине апстракт, кључне речи и резимеа. Структура часописа обухвата сталне
тематске целине (рубрике): Архивистика, Историографија, Документа, Галерија
и Прикази. Од VII годишта (2006) уведена је рубрика Из рада архива. Часопис има
флексибилну структуру и у зависности од актуелности тема и догађаја уводи и повремене рубрике: Информације, Осврти, Погледи, Институције, Међународни архивистички скупови, Међународни семинари, Архивистички скупови и Заштита.
Окосницу часописа чине стручни и научни радови из архивистике и историографије, критички приређена документа, прегледни радови и информативни садржаји
о догађајима и актуелностима у савременој архивистици и архивским институцијама и прикази/критика научних радова историографског и архивистичког карактера. Посебно интересантна и атрактивна је рубрика Галерија којом се представљају
догађаји и личности кроз фото-материјал и документацију из Збирке фотографија
Архива Југославије. Прегледом садржаја свих бројева часописа од 2000. године до
данас може се констатовати не само непрекидност у излажењу, већ и доследност у
настојању да се зацртани профил и прокламовани циљеви часописа испоштују у
сваком броју. Архивистика, која би према уредничкој и редакцијској визији требало
да представља импулс и суштину овог издања, кроз истоимену рубрику Архивистика заступљена је са 112 прилога, а у рубрици Историграфија бројимо 150 прилога
у свим годиштима. Оно што се концептуално и садржајно може издвојити свакако
су радови који се односе на архивску теорију и праксу и извештаји и саопштења са
међународних и домаћих архивистичких скупова. Квалитету часописа, поред иностране редакције, доприносе и чланци страних архивиста и историчара, најчешће
из Русије, Словеније и Хрватске. Архив је категорисан у рангу истакнутог националног научног часописа (М-52).
2. Историјски архив града Новог Сада: Годишњак Историјског архива Града
Новог Сада (ISSN 1451-7817)
Годишњак Историјског архива Града Новог Сада покренут је 2004. поводом
50 година постојања Архива. Први број часописа публикован је 2005, а до 2019.
године објављено је 13 бројева. Програмски циљеви Годишњака били су усмерени
ка афирмацији архивистике и домаћих стручњака из ове области и ка сагледавању
историјских токова проучавањем докумената који припадају прошлости Војводине. Успостављањем и развијањем сарадње са архивима из окружења и Катедром
за историју Филозофског факултета у Новом Саду, редакција је настојала да се Годишњак профилише као стручни и научни часопис.34 После трогодишњег прекида у
публиковању, трећа свеска Годишњака објављена је 2009. године са знатно измењеном концепцијом. Годишњак је дефинисан као научни историографски часопис,
који ће се, пре свега, бавити историјом Новог Сада и његовом широм околином.
Новом физиономијом часописа архивистика је такође била обухваћена у статусу
34

Уводна реч, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, Година II, број 2, Нови Сад
2006, 9-10.
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помоћне историјске науке.35 Првобитно је структурално био подељен на рубрике
Архивистика, Историографија и прикази и Преводи и рецензије. Од петог броја
уводи се одељак Грађа, коме је од наредног броја (2012) промењен назив у Извори.
Уводе се и повремене рубрике, као Тема броја у седмом годишту часописа, која је
била посвећена српским народно-црквеним саборима у Хабсбуршкој монархији, односно 300-годишњици од оснивања Карловачке митрополије, или одељак о Првом
светском рату у једанаестом броју 2017. године. Главни и одговорни уредник Годишњака од трећег до шестог броја био је Богољуб Савин, а од седмог броја (2013)
уредништво потписује Петар Ђурђев.36 Годишњак је имао статус категоризованог
научног часописа (М-53) у периоду од 2012. до 2017., а од 2018. године рангиран је
према коефицијенту М-52 као истакнути национални часопис. Насловна страна часописа, импресум и садржај су на српском и немачком језику. У импресуму су поред
обавезних компоненти назначени рецензенти (од шестог годишта) и информација
о периодичности. Насловна страна чланака, поред имена аутора, садржи и њихово
звање и назив институције којој припадају. Чланци имају сажетак и кључне речи,
списак извора и литературе на крају текста и резимеа на немачком језику. Пошто
је историографија за редакцију и уредништво опредељујућа област којом се бави
Годишњак, архивистика је мање заступљена, најпре кроз приказе, односно прегледе
фондова, али и кроз стручне теме које обрађују архивистичку теорију и праксу. У
периоду од 2009. до 2017. године (од трећег до једанаестог броја) обрађено је 56
тема из историографије, 21 из архивистике и приређено је објављивање 34 историјска извора. На интернет порталу Архива града Новог Сада може се приступити
Годишњаку у pdf формату од 3. до 11. броја преко секције Публикације Архива.
3. Историјски архив Пожаревац: Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац (ISSN 2334-7082)
Годишњак је почео са излажењем 2012. године и од тада до данас објављено
је 8 бројева (за сваку годину по један). Излази једном годишње. Оно што на први
поглед пада у очи је необичан формат (23х23 цм), али и врло модеран дизајн, квалитетно коричење и штампа на квалитетној хартији. Часопис је штампан у црно-белој техници са фотографијама. Радови су штампани на латиници и ћирилици, са
преводом импресума и садржаја на енглески, као и наслова и резимеа свих радова.
Од покретања часописа главни и одговорни уредник је директорка ИА Пожаревац
др Јасмина Николић, а чланови редакције били су углавном чланови колектива издавача. У последњим бројевима ужа редакција (домаћа) проширена је сарадницима са Криминалистичке академије (од недавно Криминалистичко-полицијски универзитет), Института за новију историју Србије, Института за савремену историју
Србије и Војног архива. Часопис има и инострану редакцију у којој су стални чланови из Словеније, Италије, Босне и Херцеговине, Словеније, Бугарске и Македоније. Часопис је у прва три броја штампан у 500 примерака, да би од четвртог броја
35

36

Предговор, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, Година III, број 3, Нови Сад
2009.
За број 2 уредник је Драгана Латиновић, од броја 3 Богољуб Савин, а за број 7 Милан
Парошки.

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

тираж био смањен на 350. Часопис и његово издавање у целини финансира Град
Пожаревац, што је јасно назначено. У уводу главног и одговорног уредника Уз први
број стоји да је часопис из архивистике и историографије, али и из других научних дисциплина. Уредник у првом броју часопис амбициозно назива међународним са напоменом да је намењен да окупи архивистичку струку у Србији. У публикацијама преовладавају домаћи аутори, редовно из колектива ИАП, али у сваком
броју се налази и понеки из иностранства (Русије, Италије, Словеније, Бугарске,
Хрватске, Босне и Херцеговине). Часопис има сталне рубрике: Архивистика, Историографија, Из рада архива, Међународна архивска и културна сарадња и Прикази и расправе, у једном броју и In memoriam и у једном броју рубрику Библиографије. Од устаљене форме одступа једино седми број који доноси радове са Међународне конференције „Архиви у трећем миленијуму – вечна исходишта историје“ одржане у јуну 2018. године у организацији архива у Пожаревцу. Поред афилијације уз имена аутора која стоји у заглављу сваког чланка, на крају публикације дате су кратке биографије аутора са фотографијама, као и упутство за ауторе
и цитирање радова дато на ћирилици, латиници и енглеском језику. Сваки чланак
опремљен је апстрактом, кључним речима, закључком или резимеом који се преводе на енглески. Од 4. броја радови се рецензирају.37 Оно што изостаје јесу лектура
и коректура, а једини пут је тај податак наведен за 4. број 2015. године. Од 5. броја проширује се инострана редакције, односно неки чланови су замењени.38 У 6.
броју је објављена библиографија радова за период 2012-2016. Важно је напоменути да су сви бројеви часописа доступни и на веб страници ИА Пожаревац.39
Иако је сегмент архивистике наглашен као превасходни, бројањем долазимо до
података да превагу односи историографија, јер је у периоду 2012-2019. године
објављено 70 радова из архивистике, а 84 из историографије.40 Од 4. броја (2015)
часопис је категорисан као М-53 (национални научни часопис), а од 2019. године
(број 8) часопис је у категорији М-52 (часопис од националног значаја).

37

38

39
40

Као рецензенти у броју 4 наведени су проф. др Славиша Недељковић за историографију
и др Миле Бакић за информатику, а у 5. броју поред њих и Петер Павел Класинц за
архивистику. У броју 7 и 8 радове су рецензирали др Ивана Крстић Мистриџеловић, др
Петар Павел Класинц и др Миле Бакић.
У првом броју чланови иностране редакције били су проф. др Петер Павел Класинц,
др Грасиа Тато, Душан Поповић, доц. др Изет Шаботић, др Дмитар Атанасов, мр Бојан
Цвелфар и Дмитар Богески. Услед малих измена, у последњем, 19. броју чланови су
доц. др Петар Павел Класинц, др Грасиа Тато, др Дмитар Атанасов, др Живана Хеђбели,
Др Јасна Пожган, др Бојан Цвелфар, Мр Бојан Стојнић, Дмитар Богески и Светлана
Успрцова.
https://arhivpozarevac.org.rs/IzdavackaDelatnostL.html (приступљено 14. 9. 2020)
Остале рубрике: Из рада архива (41 рад), Међународна архивска и културна сарадња
(31), Прикази и расправе (27), In memoriam (1), Библиографија (1) - укупно 255 прилога.
Архивистика чини 27,5%.
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Часописи у категорији М-53
4. Историјски архив Ужице: Историјска баштина, Часопис за историографију
и архивистију (ISSN 0352-2822)
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Историјска баштина је покренута 1983. године поводом 35 година Историјског архива у Ужицу. Први уредник Баштине била је Драгица Матић.41 Двадесет година касније, (2003) часопис је имао десет бројева и укупно 59 прилога 19
аутора.42 У наредном периоду, под уредником Александром В. Савићем, Баштина постаје савремени историографски и архивистички часопис. Укупно је до данас објављено 28 бројева.43 Насловна страна часописа је на српском и енглеском
језику, као и импресум и садржај. У импресуму су назначени уредник, редакција
и рецезенти. Садржај је подељен на рубрике: Чланци, Архивистика - из архивских
фондова (Из архивских фондова и збирки), Прикази и Из летописа архива. Друга
тематска целина најчешће носи наслов: Из архивских фондова и збирки. У зависности од заступљености радова из архивистике, повремено се појављује и рубрика
под називом Архивистика. Такође, као повремене рубрике додају се структури часописа Јубилеји и Библиографија. Насловна страна рада садржи назнаке датума када је рад пријављен и када је прихваћен. Поред имена аутора не стоје подаци о институцији, адреси и месту, али су они дати на последњим странама часописа под
називом Адресе аутора прилога. Апстракт и кључне речи заступљени су испод наслова рада, а извори и литература на крају текста, као и резимеа на енглеском језику.
Текстови који припадају одељку Архивска грађа представљају преглед фондова и
архивске грађе и документа појединачно и презентују оригиналне изворе. Стручни
радови који се односе на архивистичку теорију и праксу посебно су груписани и
налазе се у одељку Архивистика. Издвајају се рубрика Јубилеји, која је значајна
као историјска читанка и подсетник, и Библиографија која је по нашем мишљењу
неопходна сваком часопису. Историјска баштина има статус националног научног
часописа категорије М-53 од 2008. године.
5. Историјски архив Ваљево: Гласник (ISSN 0354-9143)
Један од ретких који је своје излажење започео у прошлом веку и наставио
до данас, Гласник Историјског архива у Ваљеву је, осим дуге традиције, часопис
за који слободно можемо рећи да припада часописима високог стручног и научног
реномеа. Од 1966. године Гласник излази као годишњак и до данас је публиковано
53 броја.44 У редакцијском уводнику 22. броја 1987. године, поред ретроспективног
прегледа претходних бројева, представљени су и нови уреднички захтеви и циље41

42

43
44

О покретању, циљевима Историјске баштине и свим проблемима у настајању и даљој
периодичности публикације видети у тексту архивске саветнице Драгице Матић,
уреднице часописа до 2000. године: Д. Матић, Над Историјском баштином тридесет
година после, Историјска баштина, бр. 22, Ужице 2013, 25-28.
Миодраг Д. Глушчевић, 55 година Историјског архива у Ужицу 1948-2003, Ужице 2003,
151.
http://repozitorijum.nb.rs/repozitorijum.aspx?issn=0352-2822 (приступљено 14. 9. 2020)
Године 2016. објављен је број 50, а 2018. двоброј 51-52. http://repozitorijum.nb.rs/
repozitorijum.aspx?issn=0354-9143 (приступљено 15. 9. 2020)
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ви публикације. Гласник Историјског архива (од 1973. Гласник Међуопштинског
Историјског архива) био је дефинисан као стручно-историјски часопис, годишња
публикација за потребе архивистичке струке и историју ваљевског краја. Редакција је представила нову концепцију часописа којом су одређене сталне и повремене рубрике, уведена су резимеа и навођење наслова на страним језицима, а повећан
је и простор за стручне приказе и критике. Декларисани циљ публикације односио
се на повећање квалитета часописа ангажовањем квалификованих стручњака из
области архивистике, културе и науке.45 Структура часописа са сталним рубрикама
задржана је до данас. Садржај је подељен на рубрике Чланци, Прилози, Грађа, Из
рада Архива, Прикази/Критике и Библиографија. Гласник је савремене физиономије, са потпуном афилијацијом, научним апаратом, резимеима чланака и прилога
на српском и енглеском језику. У импресуму су истакнути уредници, редакциони
одбор са адресом редакције, рецензенти, лектор, преводилац резимеа и информација о периодичности часописа. Назив часописа, наслови одељака и радова су на
српском и енглеском језику. Садржај је прегледан, са јасно уочљивим целинама, а
у заглављу садржајне стране истакнут је ISSN број. Посебност Гласника огледа се
у чињеници да је уз постојање дуже од пола века излазио без прекида и да је показао концептуалну доследност и константну садржајну вредност. Иако традиционалног изгледа и помало уочљивог утицаја часописа Архивски преглед, Гласник се
с правом може сматрати часописом високог квалитета. О томе говоре бројни чланци и прилози наших истакнутих историчара и архивиста који су својим радовима
допринели стручном и научном нивоу часописа, али истовремено и пронашли научни интерес и препознали квалитет часописа да би објављивали у њему. Такође
бисмо истакли презентацију часописа на интернет порталу Архива у Ваљеву. Преко секције Гласник и подсекција Библографија по бројевима и Библиографија по
ауторима могу се пратити и претраживати сви бројеви овог издања. Библиографија по ауторима азбучним редом даје нам увид у радове аутора појединачно у
свим бројевима и омогућује приступ сваком раду у pdf формату. Овако дигатално
обрађен часопис може се претражити на најбржи начин, а поступак се чини једноставним, уколико знамо аутора и предмет његовог научног рада и истраживања.
Гласник Историјског архива у Ваљеву редовно је категорисан од 2006. до 2017. године у рангу националног научног часописа (М-53).
6. Историјски архив града Ниша: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке (ISSN 1451-6373)
Први број Пешчаника, часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке, изашао је 2003. године. У уводној речи Мице Ђенић, главног и одговорног уредника, Пешчаник је представљен као часопис који ће се бавити историографијом и хуманистичким наукама и публиковањем архивске грађу о Нишу и
околини.46 Пешчаник је један од ретких часописа у издању архива који је задржао
континуитет у излажењу. Под уредништвом Мице Ђенић и Иванке Станчевски публиковано је укупно 16 бројева. Последња два броја (17. и 18), потписује уредник
Никола Арсић. Часопис је задржао и препознатљив визуелни идентитет, са добро
45
46

Гласник Међуопштинског историјског архива Ваљево, бр. 22, Ваљево 1987.
Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, I, Ниш 2003.
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одмереним односом између садржаја издања и техничке опремљености. Поред визуелно допадљивог ликовног решења корица и насловне стране, истакли бисмо и
прилоге у боји, нарочито јасне и читљиве фотографије и скенове архивске грађе.
Наслови тематских целина истакнути су на корицама издања. Часопис нема сталну структуру, иако се могу издвојити тематске целине које су заступљене у готово
свим бројевима. Структурално се могу издвојити први и други број (2003, 2004) са
назначеним рубрикама Истраживања (Чланци), Извори, Прилози, Прикази и Хроника Архива. Већ у наредним бројевима присутна је шира садржајна оријентација
часописа. Тако је историја као наука заступљена кроз Календар значајних годишњица (Годишњице важнијих догађаја), Историјске догађаје-годишњице, личности,
теме, Сведочанства страдања и слично. Посебне рубрике односе се на историју
права, економије, духовне културе, образовање и културу. Архивистика у ширем
контексту (приређивање извора, прегледи и прикази фондова - архивске грађе,
историја архивистике и архивских установа, годишњи извештаји о раду архива и
архивистичка теорија и пракса) представљена је у поглављима Извори, Архивска
грађа-сведок времена и Кроз фондове и збирке. Редакција са уредником Николом
Арсићем представила је тематски подељен Пешчаник. Тако је 17. број посвећен
историографији и архивистици, а наредно, 18. издање, историји правних наука. У
Првој речи истакнути су нови уређивачки задаци и циљеви публикације: Жеља и
визија уредништва и редакције је да „Пешчаник“ постане још квалитетнији научно-стручни часопис, доступан ужој научној и широј читалачкој публици, са
циљем афирмације нишког архива као седишта културно-просветног рада. Пешчаник има статус научног часописа од 2006. (Р-62), а од 2008. године реферисан је
према коефицијенту М-53. Садржају првог броја и бројевима 17 и 18 може се приступити преко секције Издавачка делатност и подсекције Пешчаник на интернет
порталу Архива Града Ниша. Радови у pdf формату доступни су претраживањем
садржаја.
7. Историјски архив „Шумадије“ Крагујевац: Шумадијски анали, Часопис за
историографију, архивистику и хуманистичке науке (ISSN 1451-9569)
Шумадијски анали је часопис који је покренут 2004. године у издању Историјског архива у Крагујевцу. Часопис је изашао у осам бројева и три специјална
издања (зборници радова): Крагујевац, престоница Србије (1818-1841); Крагујевац
у другој половини XIX века и Крагујевац и Шумадија од 1918. до 1941. Уредништво
часописа потписују Бориша Радовановић и Предраг Илић. Предња и задња корица
су у пуном колору и илустрoване фотографијом или скеном документа. У импресуму је информација са описом садржаја корица. Од првог броја, па до данас, часопис је задржао концептуалну и програмску опредељеност редакције и уредника.
Историографија и архивистика представљају основ структуре публикације. У делу
описа часописа који се односи на хуманистичке науке, Шумадијски анали се издвајају ширином приступа и отвореношћу за многе научне дисциплине. Може се
сматрати да се оваквим свеобухватним погледом на прошлост Крагујевца и шумадијског региона, кроз мултидисциплинарна истраживања презентована у часопису, на најбољи начин осликава историја једног краја. Поред стално присутних
рубрика Историографија, Архивистика, Грађа, Из рада установа и Прикази, са-

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

држај је подељен по научним дисциплинама. Тако часопис, у односу на карактер
радова, поседује одељке посвећене археологији, историји уметности, етнологији,
демографији, педагогији, антропологији, музеологији, кинематографији, библиотекарству, задужбинарству и слично. Овакав уреднички приступ омогућио је ширем кругу аутора различитих стручних и научних профила да објављују радове у
Шумадијским аналима. У радовима су присутни сви обавезни елементи, од имена
аутора, афилијације, насловне стране, апстракта, кључних речи, насловљене структуре и садржине текста, до резимеа на српском и енглеском језику. Чланци у одељку Архивистика у просеку су до два по броју, али се издвајају темама које обрађују, од приказа страних архива, преко анализе домаћих и међународних архивистичких прописа, до презентовања савремених архитектонских решења за зграде архива. Шумадијски анали категорисани су и периоду од 2009. до 2013. године као
национални часопис (М-53).
8. Историјски архив у Неготину: Баштиник, Годишњак Историјског архива у
Неготину (ISSN 1451-7388)
Први број Баштиника, који је изашао 1998. године, уређивао је редакциони одбор који су чинили Драгослав Марић (председник), Велимир Караферовић,
Часлав Јовановић, Мира Радивојевић, Ненад Војиновић, Ратко Благојевић и Ненад
Пантић. Био је посвећен Милану Перићу, дугогодишњем директору Историјског
архива Неготин, у знак поштовања и захвалности за допринос развоју ове установе. Други број је био посвећен нашем великом историчару др Радовану Самарџићу. Од трећег броја уредништво потписује Божидар Благојевић, а рецензију др Даница Милић. Часопис излази у континуитету до данас и укупно је публиковано 22
броја. Садржај часописа заснован је на историјским темама које се односе на источну Србију или су ширег контекста који се може везати за наведену област и
обухватају временски период до Другог светског рата. Од покретања до данас
уредништво је настојало да богату прошлост и општу научну заинтересованост за
источну Србију искористи за подизање нивоа квалитета часописа. Према уређивачкој концепцији Баштиник је представљен као трајно историјски опредељен часопис са научним претензијама.47 Структура Баштиника није стална, али се током
низања бројева могу издвојити дефинисани делови са историјским темама које су
преовлађујуће у публикацији и насловљене рубрике Из књига и часописа (новина)
до 1940, Из архивске грађе (Архивска грађа), Из рада архива у Неготину, Са обележавања значајних годишњица и друге. У поглављу под насловом Из рада архива
преовлађују теме које се односе на редовну делатност и преглед и приказ архивске грађе (фондова и збирки) Архива у Неготину, док су теме стручног, проблемског садржаја у знатно мањем броју. Радови имају напомене уз текст, али немају
афилијацију уз име аутора, недостају апстракт, кључне речи и резимеа на српском
или страном језику. Чланци су из више области хуманистичких наука, па су осим
историје заступљени етнологија и археологија. У броју 10 објављена je библиографија часописа Баштиник од бр. 1 до бр. 9 (1998-2006) по УДК систему. Од 13.
47

Миодраг Стефановић, Осврт на издавачки рад Историјског архива Неготин у 1999. и
2000. години, Баштиник 3, Неготин 2003, 235-245.
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броја (2011) Баштиник је унапређен у погледу опремања издања и чланака. Импресум и садржај су двојезични, на српском и енглеском. Текстови у овом броју имају
апстракт, кључне речи, резиме и превод резимеа на енглески и напомене уз текст,
са прилозима у пуном колору. На последњим странама часописа је попис аутора
са афилијацијом. Рецензију потписују др Момчило Митровић и др Петар Драгишић.48 Незнатно је измењена и структура часописа са рубрикама Општи део –
чланци, Из књига часописа и новина до 1945, Архивска грађа и Из рада архива.
Часопис се штампа у 500 примерака, са просечним бројем страна од 200-300 по
годишту. Од првог до 12. броја Баштиник се може прегледати на интернет порталу архива у Неготину, тачније библиографија часописа и тематска заступљеност
претраживањем седам група (0, 2, 3, 6, 7, 8, 9) према Универзалној децималној
класификацији (УДК). Претраживањем девете групе и анализом подгрупе 930.25
(архивистика) може се констатовати да је у рубрици Из архивске грађе за првих
петнаест бројева Баштиника штампано 12 прилога из архивистике. Неготински
Баштиник категорисан је према коефицијенту М-53 од 2013. године.
9. Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица: Споменица Историјског архива Срем (ISSN 1451-3676)
Часопис Споменица од почетка излази једном годишње, а досада је изашло
18 бројева (2002- 2019). Један је од ретких часописа који за цео период излажења
није мењао спољашњи изглед. Главни уредник првог броја била је Нада Симић Лемајић, бројеве 2-16 уређивао је др Ђорђе Ђурић, док је уредник 17. броја (2018)
др Ненад Нинковић.49 Часопис има библиографију бројева од 1 до 10 чији је аутор Мирослав Радивојевић.50 О циљу покретања часописа и намерама уредништва
најбоље говори извод из текста Ђорђа Ђурића који каже да је часопис Споменица
Историјског архива „Срем” конципиран као часопис, који ће првенствено објављивати радове из друштвене, политичке и културне историје Срема (Срема као географске регије без обзира на његову данашњу политичку поделу), остављајући
при том простора и за текстове који се односе на историју других регија... настојаћемо да објављујемо документа и архивску грађу која по свом значају заслужује да јавности буде презентована у целини и у свом изворном облику. У складу
са тим део простора биће посвећен и раду архивистичких служби.51 Часопис је већ
48

49

50

51

Чланови редакције су др Момчило Митровић, др Петар Драгишић, мр Дмитар Тасић,
Гордан Јањић, Ненад Војиновић, Ненад Пантић (уредник) и Ратко Благојевић.
https://www.arhivsrem.org.rs/site/?page_id=5 (приступљено 10. 9. 2020); Од првих бројева
у редакцији је, поред Светислава Срдића и Наде Симић Лемајић, био и научни саветник
Института за новију историју Србије Момчило Митровић, од бр. 4 до броја 17. проф. др
Љубодраг Димић са Филозофског факултета у Београду. Од броја 9/2010 редакција је
проширена, а нови члан је др Петер Шолтес (Историјски институт Словачке академије
наука, Братислава).
Мирослав Радивојевић, Споменица Историјског архива „Срем“: свеске 1-10 (2002-2011):
садржај по ауторима, Споменица Историјског архива Срем, бр. 11, Сремска Митровица
2012.
Извод из текста мр Ђорда Ђурића (Треба ли нам данас локална историја?), објављен
у предговору 2. броја Споменице Историјског архива „Срем”, 2003. године. Видети:
https://www.arhivsrem.org.rs/site/?page_id=5&page=2 (приступљено 10. 9. 2020)

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

за прве бројеве категорисан часопис (2006. као Р-62), а од 2008. године је у категорији М-53 и од Министарства науке вреднован као часопис од националног значаја. У протеклих 18 бројева објављено је преко 300 научних радова различитих врста
чији су аутори професори универзитета, истраживачи у институтима за историју
и друге науке, истраживачи архива Војводине, архива Сремске Митровице и других.52 Рубрике се нису мењале у већој мери: Чланци и расправе, Прилози и грађа,
Архивистика, Прикази и белешке у првим бројевима, а од 4. броја посебна рубрика
је Историографија која је на првом месту, а потом следе све остале. Садржај је
превођен на енглески, као и резимеа. Сви чланци имају напомене уз текст, УДК
број, сажетак и кључне речи. У појединим бројевима недостаје афилијација уз
имена аутора. С обзиром да је садржајна оријентација Споменице усмерена према историјским темама, заступљеност радова из архивистике у целокупном волумену часописа може се исказати у минималном процентуалном износу у односу
на историографију. Часопис су у последњим бројевима финансирали СО Сремска
Митровица и Покрајински секретаријат за културу, али и Министарсво културе
и информисања (бр. 4/2005) и Министарство науке и заштите животне средине
(5/2006, 6/2007).
10. Историјски архив Краљево: Наша прошлост, Зборник радова (ISSN 05504371)
Часопис су давне 1964. године основали Историјски архив и Друштво историчара тадашњег Среза Краљево. Покренут је са циљем да се у њему „објаве подаци из локалне историје и да се преко појединачних расправа и чланака дође до
синтезе прошлости“ Краљева и околине. Издавачи су од самог оснивања били суочени са проблемима у издавању. Већ наредних година (1965. и 1966) није изашао
ниједан број, да би у периоду од 1967. до 1975. године излазио у континуитету. А
онда су наступили деценијски прекиди од 1975. до 1985. и од 1993. до 2004. године.
У међувремену, поводом 25 година рада Историјског архива и 35 година Народног музеја у Краљеву 1986. године, издавање часописа Наша прошлост преузимају
ове две установе. Заједничка редакција гласила окупила је велики број сарадника
и аутора који су у часопису објављивали стручне и научно-истраживачке радове и
архивску грађу из политичке, привредне и културне прошлости Краљева и ширег
региона.53 Зборник излази у континуитету од 2004. године као заједничко издање
Архива и Музеја у Краљеву. Часопис је луксузно опремљен, штампа се на кунсдруку у пуном колору (4/4), савремене је физиономије и преовлађујућег музеолошког
изгледа. Поред техничке опремљености која је усклађена са захтевима музеологије, историје уметности и археологије, структура часописа је компромисно пројектована и одговара и захтевима историјске науке и архивистике. Једноставна и прецизна структура је прегледна, одмерена и одговарајућа профилу часописа. Садржај је
подељен на сталне рубрике: Студије, Архивистика и Музеологија и Прикази. Збор52
53

https://www.arhivsrem.org.rs/site/?p=2340 (приступљено 10. 9. 2020)
О издавачкој делатности Историјског архива Краљево и покретању, издавању и циљевима
часописа „Наше прошлости“ видети монографију: Благомир Бишевац, 50 година Историјског архива Краљево 1960-2010, Краљево, 2010, 101-102.
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ник окупља домаће и иностране утицајне историчаре уметности, археологе, етнологе, историчаре, али и архивисте који својим прилозима, првенствено приређивањем извора, доприносе високом стручном и научном рангу часописа. Редакција и
уредници Наше прошлости успели су да присуством више аутора и прилозима из
различитих научних дисциплина превазићу ауторску институционалну везаност за
издаваче и успоставе сарадњу са ауторима различитих културних и научних установа у земљи и иностранству. Часопис је категорисан према коефицијенту М-53.
Некатегорисани часописи
11. Историјски архив у Чачку: Изворник, грађа Међуопштинског историјског
архива у Чачку (ISSN 0352-5902)
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Први број Изворника штампан је 1984. године под уредништвом Милутина
Јаковљевића. У уводнику је истакнуто да се Архив појављује са првим бројем гласила Изворник у коме је заступљена само изворна грађа, а намењен је научној и широј јавности коју занима потпуније сагледавање истине о ширем културно-историјском завичајном простору.54 Редакција часописа определила се за публиковање
историјских извора, односно критичко приређивање архивске грађе која се односи
на догађаје, људе и институције из прошлости чачанског краја и околине. Часопис
је, са преко тридесет бројева, задржао своју уређивачку и редакцијску концепцију
до данас. Садржај публикације тематски није подељен, већ се прилози нижу према
хронологији теме коју обрађују. Визуелни идентитет публикације је препознатљив
и у основи је задржан од првог броја, а на корицама су представљени писани историјски извори у традиционалној сепији. Од 2000. године, под уредништвом Зорице
Матијевић, а затим Леле Павловић, Изворник је технички опремљенији, штампа се
на кунсдруку и добија савремени изглед. Такође, унапређен је и научни апарат са
апстрактом, кључним речима и резимеом на српском и енглеском. Мултидисциплинарни методолошки приступ у погледу приређивања архивске грађе, поштовање
не само архивистичких и историографских принципа, већ и консултовање лингвистике, лексиграфије, лексикологије и ортографије, представља додатни квалитет
ове публикације. На основу афилијације сарадника (аутора) може се закључити да
је Изворник отворен за све научне и друге установе. Највећи број аутора припада
Архиву и Народном музеју у Чачку или су ванинституционални сарадници из
Чачка.
12. Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар: Архивско наслеђе, Часопис
за архивистику и историографију (ISSN 1820-0036)
Архивско наслеђе, часопис Архива у Зајечару, покренут је 2003. године и до
данас је публиковано 14 бројева. Дугогодишњи уредник и покретач Архивског наслеђа била је архивски саветник Надежда Педовић. Публикација је представљена
као архивистичка, јер излази из установе која се бави архивском грађом и почива
на основама архивске грађе која се чува у Историјском архиву у Зајечару.55Архив54

55

Прошлост за будућност, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку,
број 1, Чачак 1984.
Уводна реч, Архивско наслеђе, Часопис за историографију и архивистику, Година 4, бр.
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ско наслеђе треба да задовољи потребе завичајне културне, привредно-политичке
прошлости и културе становништва, која је значајна за укључивање у шира национална истраживања, односно уклапање у националну историографију, архивистику и друге друштвене науке.56 Часопис је у основи подељен на стандардне
рубрике које су биле заступљене у свим годиштима. Рубрика Из архивских фондова
и збирки садржи прегледе и приказе фондова, архивске грађе и појединачних докумената. Одељак Из архивске службе намењен је прилозима из архивистике са
апострофираним темама о заштити архивске грађе ван архива. Ранија рубрика Из
архивске грађе (под садашњим насловом Историографија) садржи чланке о историјским догађајима и јубилејима, знаменитим личностима и прилоге из привредне и културне историје Тимочке крајине. Поред наведених, стално присутне рубрике су Прикази/Критике и Из архивске библиотеке. Интересантан је хронолошки
распон тема садржаних у часопису, јер обухвата период од праисторије до друге
половине XX века. Имајући у виду посебност историјског развоја Тимочке крајине,
редакција Архивског наслеђа настоји да прошири садржајни и временски оквир публикације прилозима из археологије. Такође, уочљив је напор уредника и редакције
да се Архивско наслеђе обогати сталним ауторским присуством наших еминентних стручњака из разних научних области, као и архивиста из других архивских
установа у земљи и Државног архива у Видину.
13. Историјски архив Крушевац: Расински анали (ISSN 1451-4346)
Први број часописа Расински анали изашао је 2003. године. Главни и одговорни уредници били су Миломир Стевић од првог броја, Драгиша Милошевић од
седмог (2009), а од једанаестог броја 2013. године уређивање часописа потписује
Ненад Соколовић. Посебност овог часописа огледа се у његовом територијалном
одређењу. Док је већина архивистичких годишњака (полугодишњака) географски
детерминисана територијалном надлежношћу архива, Расински анали су отворени
за многе историјске теме општег карактера, па чак и теме који би своје место могле
наћи у гласилима других архива. Часопис садржи чланке, расправе и прегледне
радове историографског карактера, критички приређену архивску грађу и стручне
радове из области архивистике. Претежна оријентација часописа усмерена је према
историјској науци у временском опсегу од средњег века до друге половине XX века.
Од једанаестог броја (2013) повећан је број прилога из архивистике који обрађују
опште стручне теме и појединачне, а у вези са радом и проблематиком Архива у
Крушевцу.57 У првим бројевима структура није насловљена, већ су прилози хронолошки систематизовани. После седмог броја уводе се сталне рубрике: Студије и
чланци, Прилози, Извори и грађа и Прикази. Од једанаестог броја часопис је нешто
измењене структуре, уведена је рубрика Архивистика и задржан је одељак са прилозима.
56
57

4, Зајечар 2006.
Исто.
Од почетних бројева, у којима је историографија била апсолутно заступљена, у 11. броју
од укупно 27 прилога, 4 чланка припадају архивистици, а већ у 14. броју може се уочити
тенденција повећања броја радова из архивистике (она је била заступљена са 9 радова,
прилози са 5, а историографија са 11).
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14. Историјски архив Кикинда: Attendite, Гласник историјског архива
(ISSN1820-3485)
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Attendite, часопис занимљивог назива58, представљен је као стручно гласило
Историјског архива Кикинда. Први број је изашао 2004. Године, а уредник је био
под Драгомир Томин. На корицама је представљен сегмент са грба Кикинде, са пропетим златним лавом који десном шапом замахује сребрном сабљом, а у левој држи мушку главу за перчин. Укупно је објављено 15 бројева. Часопис не излази редовно, a 2006. године је публикован двоброј (2-3) посвећен јубилеју (50 година Архива у Кикинди). Десети број представљен је као волумен за 2013-2014. годину.
Од 9. броја главни и одговoрни уредник часописа је Милан Срдић. Attendite је концептуално осмишљен као архивистички и историографски часопис.59 Подељен је
на рубрике Грађа-архивистика, Истраживања-чланци и Прикази и белешке /Из
рада Архива. У насловљеном одељку Грађа-архивистика, поред објављене архивске
грађе, присутне су теме стручног и расправног карактера из области архивистике.
Рубрика Прикази и белешке, поред критичких приказа књига, пружа нам информације о издавачкој и изложбеној делатности Архива у Кикинди, актуелним стручним
проблемима и питањима из архивистике. Одељак Истраживања-чланци посвећен
је прилозима који се баве општим историјским темама или радовима у вези са политичком, војном, административном, економском, културном, просветном, црквеном и архитектонском прошлошћу северног Баната и Кикинде у средишту. Часопис нема доследну форму и опрему објављених чланака у свим бројевима. Новији
бројеви углавном имају сажетак и кључне речи, али врло често недостају резимеа
и њихов превод на страни језик.
15. Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина: Корени, Часопис за
историографију и архивистику (ISSN 145-3404)
Први број часописа Корени објављен је 2003. године. Часопис је покренут
са циљем да презентује достигнућа историјске науке у истраживању локалних
и регионалних збивања на подручју поморавског краја. Према уредништву, садржај часописа прилагођен је и потребама архивистике као помоћне историјске дис58

59

Назив симболизује Кикинду и својеврсна је крилатица овог града, а иста реч исписана је
на згради Градске управе и представља упозорење Кикинђанима на међусобну пажњу и
слогу. „На прочељу зграде кикиндске Општине, на средини торња који краси ово здање
изграђено с краја 19. века, великим словима пише ATTENDITE! Узвичник на крају
указује да је реч о наредби, заповести која би у преводу с латинског могла да има више
сличних значења као: пази, чувај, брини, води рачуна... Натпис потиче из 1774. године,
када је царица Марија Терезија основала Великокикиндски привилеговани дистрикт и
вероватно се односио на све оне који су били државни службеници да пазе како се понашају и шта раде.“ https://www.ilustrovana.com/dani-ludaje-u-kikindi/ (приступљено 14. 9.
2020)
Детаљну анализу часописа од првог до последњег броја видети у: Срђан Сивчев, Зборник
„Attendite“ Историјског архива Кикинда – чување памћења кроз публикацију архивске
грађе, рукопис рада припремљен за Зборник радова са Међународног архивистичког саветовања бр. 4 (7-9. октобар 2020, Ниш).
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циплине.60 Часопис је осмишљен као годишњак, али не излази редовно. Укупно
је објављено 10 бројева. Првих седам свезака публиковано je у континуитету до
2009. године. Последњих десет година изашле су само две свеске, годиштa VIII и
IX штампанa су као двоброј 2011. године, а последња (X) свеска изашла је 2016.
године. Током издавања публикације, уредници су се мењали (Милорад Јовановић,
Зоран Марковић, Дејан Танић, Светлана Мишковић), али је у основи физиономија
часописа остала непромењена. Часопис се штампа на формату А4, са текстом у два
ступца у рубрикама Историографија и Архивистика. Поред ових рубрика, структура часописа обухвата одељке Историјски извори, Прилози, Прикази и Летопис. У
импресуму су дати сви елементи, изузев податка о периодичности. Насловна страна
и садржај штампају се на српском и енглеском језику. На последњим страницама
свезака повремено се штампа Правилник са упутством о издавању часописа. Чланци су опремљени подацима о имену аутора и називу институције коју представља,
са апстрактом и кључним речима на почетку текста и резимеом и кључним речима на енглеском језику на крају. Најзаступљенија рубрика је Историографија са
укупним бројем 108 чланака у свим годиштима. Бројем прилога у овој рубрици
потврђено је опредељење редакције да се у Коренима објављују радови историјског садржаја. У одељку Историјски извори укупно је 36 радова у којима је представљена архивска грађа регионалне провенијенције и званична кореспонденција
локалне власти и централних државних институција. Архивистици је посвећено
само 6 радова у свим бројевима. Упоредо са прекидима у излажењу, приметна су
извесна концептуална одступања у погледу регионалне територијалне оријентације
часописа и искључиве тематске заступљености историјске науке и архивистике.
Шира дисциплинарна отвореност часописа донела је многобројне интересантне
прилоге, међу којима има и оне ненаучног карактера, који нису јасно издвојени
у садржају. У погледу ауторске заступљености, уочљива је институционална везаност са издавача и настојање редакције да сталним присуством аутора из Завичајног музеја у Јагодини обогати садржај издања прилозима из историје уметности
и музеологије. Запажа се присуство једног аутора са више прилога у једном броју
што, без обзира на квалитет рада, није пожељно. Истовремено, приметна су одступања у погледу обима прилога (већи број страна него што је упутством ауторима
предвиђено) и неконзистентност у погледу опремања чланака у делу који се односи на списак референци. Архива часописа Корени доступна је у електронском издању на интернет порталу Историјског архива у Јагодини.
Историјски архив у Панчеву: Информатор (ISSN 0408-8743)
Годишње издање Историјског архива у Панчеву са насловом Информатор
обновљено је после прекида од двадесет четири године штампањем 25. свеске
(2019). Назив издања сугерише да је реч о информативном билтену који својим
садржајем информише стручну и ширу јавност о делатности Архива у Панчеву.
Структура Информатора одговара намени публикације, а обухвата рубрике Из
рада Архива, Из архивске грађе и Прикази изложби, публикација и извештаји са
саветовања. Уређивачки одбор обновљеног издања прокламовао је континуитет са
60

Уводна реч, Корени I, Часопис за историографију и архивистику, Јагодина 2003.
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претходним бројевима, чији се садржај засновао на истраживању архивске грађе
из фондова Архива у Панчеву. Поред презентовања архивске грађе која се чува у
Архиву, уредништво је опредељено да Информатор садржи и прилоге од значаја
за историју Панчева и шире околине и радове архивских радника из других архива, са темом из архивистике.61 Оваквом уређивачком концепцијом Информатор се
сврстава у гласило са формом архивског часописа. Структуралном поделом која архивску делатност, архивску грађу и архивистику ставља у први план, Информатор
сврстава у малобројне архивске часописе који немају амбицију да се представе као
научни историографски, већ стручни архивистички часопис. Ово је свакако добро
одмерен и реалан пут за једно архивско гласило које је поново покренуто после две
и по деценије прекида у излажењу.
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17. Историјски архив Суботица: Ex Pannonia, Гласник ИА Суботица
(ISSN 0345-9151)
Ex Pannonia је почео да излази 1996. године као гласник Историјског архива
Суботица, а последњи број (23) је објављен 2019. године. Није излазио у континуитету, јер су нека годишта излазила као двоброји и троброји.62 Први бројеви су
објављивани уз подршку Министарства културе, Скупштине општине Суботица,
а касније су извори финансирања били променљиви, јер су се поред ових укључивали и Покрајински секретаријат за културу АП Војводине, Град Суботица, a у
последњим бројевима и фондација Bethlen Gábor. У првом броју је наведено да је
циљ часописа допринос историографији и архивистици са циљем да обједини све
установе културе у Суботици (Архив, Музеј, Библиотеку и Завод за заштиту споменика културе). У првом броју радови су настајали на основу докумената из Архива
у Суботици, али је циљ био да се историографским радовима обухвати и знатно
шире подручје. Часопис је у првим бројевима имао рецензенте из Архива Војводине и Музеја Војводине. Рубрике су у првом броју биле Грађа, Истраживања и
Прикази, а у уводном тексту се наводи да ће сталне рубрике, поред ових, бити и
Библиографије и Из рада Архива. Часопис је од почетка имао свој грб који је, као и
корице, био ликовно решење академског сликара Ане Буквић Ивковић. Радови су
имали напомене на крају текста, али без апстракта и кључних речи. Уз имена аутора није било података о установи из које су. Резимеа су била преведена на немачки
језик, од другог броја и на мађарски. Садржај у првом броју био је преведен на
мађарски, немачки и руски језик. Поред историографије и архивистике, објављивани су текстови из других сродних дисциплина, али проналазимо и радове који
спадају у домен природних наука. Уредник првих бројева био је Зоран Вељановић,
док је редакцију чинило шест чланова. Након двоброја (3-4/2000) уследио је и троброј (2003) у коме уредничку палицу преузима Стеван Мачковић са редакцијом из
колектива. Рубрике су поново претрпеле промене.63 Часопис се у почетку штампао
61
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Реч унапред, Информатор, свеска 25, Панчево 2019.
Двоброј 3-4 изашао је 2000. године поводом 100 година Архива Србије, а следећи тробој
5,6,7/2003, бр. 8/2004 и 9-10/2006.
Из рада установе, Истраживања, студије, чланци, Грађа, Прикази. Повремено се у
бројевима јављала и рубрика Библиографија, Из архивске праксе.
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на српском језику на ћирилици, а у каснијим бројевима на језицима и писмима аутора, на српском, хрватском и мађарском. Невеликог обима (просечно око 100 страна), углавном садржи радове из историографије писане на основу архивске грађе.
У мањој мери има и радова из архивске теорије и праксе. У скоријим бројевима
(17-21) часопис није имао већих измена, задржао је уредника, редакцију, формат,
а рубрике су незнатно измењене: Студије (завичајна историја, историја здравства,
историја спорта), Архивиситика, Из архивксе грађе, Из рада архива и Прикази. Ово
је један од ретких часописа за који су редовно објављиване библиографије.64
18. Архив Војводине: Археон, Часопис Архива Војводине (ISSN 2620-1205)
Археон је најмлађи часопис који објављују архиви у Србији и на основу виђеног у прва два броја има велики потенцијал. Часопис одликује пријатан спољашњи изглед и ненаметљив дизајн. До сада су изашла два броја, за 2018. и 2019. годину. Оба броја су не малог обима (први има 447 страна, други 510). Главни и одговорни уредник је др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, а одговорни уредници су др Борис Булатовић и др Драгана Катић, обоје из Архива Војводине. Главни и одговорни уредник у свом уводном тексту за први број најављује
да ће часопис објављивати научне радовe, истраживања и информације из области
архивистике, документаристике, конзервације, историографије и других сродних
дисциплина које инклинирају ка архивиситичкој науци, као и да је циљ да се представе пре свега радови запослених у Архиву Војводине, али и других колега из
Републике Србије и иностранства. Редакцију чине домаћи и страни стручњаци.65
У импресуму су наведени лектори, коректори, дизајнер и преводиоци на руски и
енглески. Часопис је до сада излазио у 300 примерака, једном годишње. Сарадници
часописа су из више земаља.66 Текстови су распоређени по рубрикама: Архивистика
(први број 12 радова), Историографија (први број 9), Прилози и грађа (6), Културна баштина (4), Конзервација и рестаурација (4) и Извештаји о активностима
и прикази (7) - укупно 42 ауторска текста. Уочљиво је да већину аутора (22) чине
потписани са академским звањима доктора или магистра наука. Радови су објављивани на српском, енглеском, руском и словеначком. На крају публикације дато је
упутство сарадницима на српском језику. Сви радови су опремљени афилијацијом
уз име аутора, УДК бројем, сажетком, кључним речима, резимеом и преводом истог на енглески, као и напоменама уз текст. Радови на страним језицима имају превод резимеа на српски језик. Други број је верна копија првог и по концепцији и по
64
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Зоран Вељановић, Дијана Мусин, Библиографија часописа Ex Pannonia, бројеви 1-16,
1996-2012, Мало историјског друштво - Библиотека Града Новог Сада, Нови Сад 2012;
Дијана Бореновић, Библиографија Ex Pannonia, 17-21, 2013-2017, Ex Pannonia, бр. 22,
Суботица 2018, 73-82.
Др Михаил Ларин са Руског државног универзитета за хуманистику у Москви, др Чарлс
Фаруђа (Национални архив Малте), мр Дејан Јакшић (Архив Војводине), др Марош
Мелихарек (Универзитет Павел Јозеф Шафарик из Словачке), др Филип Крчамар (ИА
Зрењанин) и Љубица Будаћ (Архив Војводине).
У првом броју из Србије, Русије, Хрватске, Барбадоса, Малте, Словеније Румуније,
Казахстана, Вијетнама и Хрватске, а у другом броју из Србије, Хрватске, Шведске,
Вијетнама, Украјине, Русије и Кеније.
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дизајну, а број чланака из архивистике је порастао на 13. Уз признање уредницима
и издавачу, ово је свакако пример добро осмишљеног и квалитетног часописа од
првог броја, те ће сигурно врло брзо бити предмет категоризације.
19. Историјски архив „Топлице“, Прокупље: Топлички зборник, Часопис за
друштвено-хуманистичке науке (ISSN 2466-5371)
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Топлички зборник, у издању Историјског архива и Народног музеја „Топлице“, покренут је 2016. године. Часопис је према опредељењу редакционог одбора
шире оријентације и отворен је за многобројне друштвено-хуманистичке научне
дисциплине, што је назначено и у наслову. Уредници Топличког зборника су Милан
Стојановић и Дарко Жарић. У редакционом одбору су др Божица Младеновић, др
Саша Д. Станојевић, др Дмитар Тасић, др Предраг Ј. Марковић, др Миљан Милкић, др Емина Зечевић, др Радоје Костић, др Миливоје Маћејка, Милан Стојановић,
Дарко Жарић и Драган Лекић (секретар). Часопис излази једном годишње и до сада
je укупно штампано четири броја у четири годишта. У погледу опремања издања,
поред савремено дизајниране предње корице, приметно је постепено усавршавање
и усклађивање часописа према издавачким и научним захтевима. Од трећег броја
унапређена је физиономија часописа. Импресум је само на српском језику и садржи
основне елементе: назнаку издавача, имена уредника, чланова редакционог одбора
и лектора, тираж и ISSN број. Насловна страна са називом часописа је само на
српском, док је садржај на крају часописа на српском и енглеском језику без дефинисаних рубрика. Трећи број подељен је у два дела: први је тематски и садржи радове са одржаног Округлог стола поводом 100 година ослобођења Прокупља у
Првом светском рату под насловом Гвоздени пук - најодликованији српски пук, а
други је насловљен као Редовни део. Такође, од трећег броја унапређено је и опремање чланака. Насловне стране чланака садрже име аутора, афилијацију, наслов,
апстракт и кључне речи. На крају текстова су листе извора и литературе и резимеа
и кључне речи на енглеском језику. У овом броју штампано је и Упутство за ауторе са упутством и примерима за цитирање, које у потпуности одговара Актуо уређивању научних часописа. У четвртом броју Зборника (2019), који је представљен
као тематски, публиковани су радови са одржаног Међународног научног скупа Топлички устанак 1917. године – 100 година касније.
Запажа се континуирана тенденција уредника и редакције Топличког зборника ка усавршавању издања, што би у будућности могло довести до научне верификације и категоризације часописа.
Билтени
1. Историјски архив Београда: Билтен Историјског архива Београда (ISSN
2334-6752)
Изашао је само број 1 за 2012. годину, а уредник је била Олга Латинчић. Како
се у уводном тексту броја каже, „идеја је да се овим путем стручна, а и шира јавност информише о раду и активностима Историјског архива Београда, да се презен-
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тују научни и стручни радови чија ће тематика бити архивистика, али да часопис
буде отворен и за друге сродне области“. Такође се наводи да је часопис замишљен
да буде превасходно, информативног карактера, а односи се на активности Архива од 2006. до 2011. године. Објављен је само један број и доступан је на интернет
страници овог Архива.67
2. Историјски архив Пирот: Архивски дневник, информативни билтен
Овај билтен нема свој ISSN број. Излазио је до сада три пута, за 2017, 2018. и
2019. годину, више као годишњи извештај о раду овог архива за интерну и локалну
употребу.
Публикације струковних удружења
1. Друштво архивских радника Војводине: Архивски анали, Часопис
Друштва архивских радника Војводине (ISSN 0354-3072)68
У тренутку када је Друштво архивских радника Србије стагнирало у свом
раду, Друштво архивских радника Војводине покушало је да промени ту ситуацију, па су 1992. године покренули часопис под називом Архивски анали са циљем
унапређења племенитог посла на заштити архивске грађе, како каже Милена Поповић Субић, главни и одговорни уредник, у свом обраћању поводом петог броја
часописа. Покретач и први уредник био је Ненад Предојевић, потом Милена Поповић Субић, док је од броја 8 главни и одговорни уредник Југослав Вељковски, а
уредник Зоран Вељановић. Убрзо након објављивања првог и другог броја настао
је прекид у излажењу, па је трећи број објављен 2006, четврти 2007, пети 2009, шести 2011, седми 2013. године, док су бројеви од 8 до 11 изашли само у електронском
облику. Након обнове излажења (од бр. 3 до бр. 8), часопис се објављивао на ћирилици, а рубрике су биле променљиве: Прописи о архивској делатности, Статут,
Упутство за израду водича кроз архивске фондове архива у Војводини, Из архивске
грађе, Из рада Архива, Хронологија за све архиве 1993-2004. у Војводини, Прикази
изложби, публикација, извештаји са саветовања. Карактеристика трећег и четвртог
броја је да су у њима претежно објављени чланци са саветовања које је организовало Друштво архивских радника Војводине. У петом броју уредништво потписује
Владимир Иванишевић, а главни и одговорни уредник је Милена Поповић Субић.69
67

68

69

https://www.arhiv-beograda.org/images/publikacije_elektronske_pdf/Bilten%20IAB%20
2012.pdf (приступљено 14. 8. 2020)
Часопис је имао и упредне наслове до 2006. Архивные анналы, Archives annals,
Archivannalen, Les annals des archives, а од 2006. године уместо Часпис архивских радника Војводине мења назив у Часопис Друштва архивских радника Војводине. Изашли
су бројеви: 1/1992/, 2/1993, прекид 3/2006, 4/2007, 5/2009, 6/2011, 7/2013, 8/2014, 9/2015,
10/2016, 11/2017.
Редакцију овог броја, поред њих, чине и Весна Башић, Зоран Вукелић, Фриђеш Ујхази,
Вера Николић, Југослав Вељковски, Милован Ристић, Татјана Стеванчев, Миливоје
Спасојевић, Милан Белобабић и Јасмина Латиновић, а у броју 8 др Слободан Бјелица, др
Горан Васин, Зоран Вељановић, Југослав Вељковски, Владимир Дудић, Илија Јовановић,
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Радови имају напомене уз текст, УДК број, афилијацију за ауторе и резиме уз сваки
рад на српском, као и сажетак и кључне речи. Од броја 8 рубрике су Архивистика,
Историографија, Архивска грађа и Библигорафија. Наведено је и да су радови рецензирани. Резимеа су преведена на енглески језик. Спољашњи изгледа часописа
је претрпео измене, а корице које су претходно биле беле, касније су добиле боју.
У осмом броју штампана је и библиографија часописа за првих пет бројева, а исту
потписују Зоран Вељановић и Дијана Бореновић.70 Иако је часопис конципиран као
првенствено архивистички, за унапређење струке, релативно је мали број радова
који се бави архивском теоријом и праксом, а већина њих се односе на архивску
грађу у смислу њеног презентовања. Часопис није категорисан.
2. Архивистичко друштво Србије: Архивски гласник, Информативни билтен Архивистичког друштва Србије (ISSN 1820-6298)
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Архивски гласник почео је са излажењем 2007. Године као резултат обнове
рада тадашњег Друштва архивиста Србије, са циљем да буде гласило овог струковног друштва, јер је дотадашњи часопис Архивски преглед престао са излажењем.
Његово излажење је замишљено као „периодично“. С обзиром да је и у наслову
наведено да је у питању информативни билтен, он доноси прилоге кратке форме о
активностима Архивистичког друштва Србије, разматра актуелне проблеме у струци, покреће стручна питања и нуди решења и редовно доноси информације о раду
Архива Србије и доделе годишње награде Златна архива. Часопис је до сада изашао у 14 бројева. Први је изашао у децембру 2007. године, потом су четири броја
квартално изашла у 2008. години, потом шести број у марту 2009, седми и осми
као двоброј у децембру исте године, а девети тек у децембру 2014. године, када
је Друштво после четворогодишње стагнације поново почело са радом. Следећи
бројеви (10-13) излазили су једном годишње. Уредник првих шест бројева био је
Милча Мадић, а у шестом су му се придружили и Љубинка Шкодрић и Татјана
Мишић. Бројевима 7-8, 9, 10 уредништво потписује Татјана Мишић, за број 11 Мирослав Дучић, док је бројеве 12, 13 и 14 уређивала Љиљана Дожић. У последња
два објављена броја приметна су модернија дизајнерска решења, а садржајно је
унапређен у смислу увођења целине „Тема броја” где се актуелна тема обрађује из
пера неколико аутора. Значајно је порастао и обим билтена. Иако наизглед кратки,
неоптерећујуће форме, чланци објављени у Архивском гласнику и те како могу бити
покретачка снага и усмерење српској архивистичкој јавности, али и својеврсно документовање текућих архивских активности.
Архивски часописи на Интернету
У данашње време научна сазнања имају снагу само ако су у релативно кратком временском интервалу од објављивања доступна ширем кругу читалаца и корисника из различитих земаља. То је изводљиво ако су та научна сазнања похрање-

70

Филип Крчмар, Нада Лемајић, Тибор Молнар, др Ивана Спасовић и Бранислав Ћурчић.
Зоран Вељановић, Дијана Бореновић, Библиографија часописа Архивски анали 1-5 (19922009), Архивски анали, бр. 8, Нови Сад 2014, 145-164.
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на у електронској форми на Интернету и тиме доступна и проверљива. Најчешћи
начини доступности научних и стручних часописа јесу научне базе установа које
објављују часопис или библиотечких установа, односно различитих дигиталних репозиторијумима (складишта или архива).
У непрегледном мору електронских информација немогуће је без уређеног
система архивирања пронаћи било шта. Тако је за проналажење сваког појединачног чланка у електронском окружењу утврђен DOI број (Digital Object Identifier)
који уместо сигнатуре - ознаке места одређене публикације на полици библиотеке,
приказује његово место на глобалној Интернет мрежи. Помоћу DOI броја могуће
је да се дигитални објекат пронађе и када промени сервер.71 У Србији се DOI бројеви чланцима из научних часописа додељују од 2005. године преко Центра за научне информације Народне библиотеке Србије (doiSerbia), уз подрушку Министарства просвете, науке и технолошког развоја које предлаже укључивање часописа у
DOI систем на основу Библиометријског извештаја о часописима72 који се објављује сваке године. Библиметријски извештај о часописима у Србији састављају Центар за евалуацију у образовању и науци и Математички инситут САНУ, а објављује се на сајту Министарства образовања, науке и технолошког развоја. Тренутно је
на DOI листи у Србији, према објављеним подацима, 55 часописа.73
У свету постоје бројне базе за приступ научним часописима како у форми
слободног приступа (open access), тако и уз претплату за комерцијалне часописе.
Један од најтраженијих сајтова са линковима за доступне рецензиране часописе
је DOAJ (Directory of Open Access Journals)74 Универзитетске библиотеке Универзитета у Лунду (Шведска) који има линкове до више хиљада слободно доступних
рецензираних часописа и више стотина хиљада чланака у отвореном приступу из
свих области наука.75
У Србији је приступ домаћим и светским часописима научној популацији
71

72
73

74
75

dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost,
procena vrednosti, 4-5.
Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf
(приступљено 25. 8. 2020).
О DOI броју детаљније на: https://kobson.nb.rs/razresavanje/razresavanje/doi_brojeva.90.
html (приступљено 1. 9. 2020)
http://www.mpn.gov.rs/casopisi/
О doiSerbia више на:
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/casopisi_u_crossref-u_(doi).22.html,%20%D1%81%D0
%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%
D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D1%83%20%D0%94%D0%9E%D0%98%20
%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%20http://www.doiserbia.nb.rs/
(приступљено 1. 9. 2020). На истом месту може се видети и списак часописа који се
налазе на листи doiSerbia: http://www.doiserbia.nb.rs/ (приступљено 1. 9. 2020)
https://doaj.org/ (приступљено 28. 8. 2020)
O DOAJ, али и другим базама научних часописа и чланака детаљније у: dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost, procena
vrednosti, 24-38. Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_za_
doktorante_2011.pdf (приступљено 25. 8. 2020)
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омогућен преко Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН).76
КоБСОН је од оснивања финансирало Министарство науке Репбулике Србије. Право претраживања у овој бази имају сви запослени у академским истраживачким
и здравственим институцијама чији је оснивач Влада Републике Србије, студенти
у библиотекама свог факултета или Универзитетској библиотеци преко Академске
мреже Србије (АМРЕС),77 а дозвољен је само из државних интитуција. Приликом
приступања потписује се лиценца о придржавању права коришћења, а добијање
лиценце је бесплатно.78
Један од најкоришћенијиих сервиса КоБСОН-а је Наши у WOS-u (Web of
Science) који обухвата око 12.000 водећих часописа из свих научних области. У ову
базу се преузимају чланци у којима су аутори навели адресу институције у Србији у својој афилијацији.79
Ретки су часописи из Србије који се налазе у великим светским научним базама, посебно из области хуманистичких наука, а о архивистици и архивским часописима да и не говоримо (јасно је да их тамо нема).80 У Србији чланке из домаћих референтних часописа можемо наћи преко Виртуелне библиотеке Србије81
или Српског цитатног индекса SCIndeks.82 Претрагом на SCIndeks-у не проналази
се ниједан архивистички часопис.
Један од најважнијих елемената да неки часопис буде у светским базама јесте цитираност радова његових аутора. Наука која се бави мерењем и праћењем цитираности и утицаја часописа и радова у науци назива се библиометрија.83 У свету су најпознатије цитатне базе података Web of Science и SCOPUS, које су комер76

77
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79
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https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.X0TgAcgzbcs. Он је настао како би се са што мање новца
обезбедио приступ до што више извора научних информација. Покренут је 2001. године
на иницијативу Народне билбиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“, Универзитеске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша,
Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, Библиотке САНУ и представника Заједнице
библиотека унивирзитета у Србији и Заједнице матичних библиотека Србије. Видети и:
dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost,
procena vrednosti, 6.
Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf
(приступљено 25. 8. 2020)
https://www.amres.ac.rs/cp (приступљено 1. 9. 2020)
https://kobson.nb.rs/nacini_pristupa/nacini_pristupa.30.html (приступљено 28. 8. 2020)
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.142.html (приступљено 28. 8. 2020)
Листу часописа из Србије који су реферисани у водећим светским научним базама
можете видети овде: https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html#374
(приступљено 28. 8. 2020)
http://vbshome.vbs.rs/sr/o_cobissu/VBS_centar-sc.asp
https://scindeks.ceon.rs/ (приступљено 28. 8. 2020). Према подацима са сајта ове
институције, индексирано је 267 часописа, 103.993 радова и 1.624.762 референци.
dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost,
procena vrednosti, 43-45.
Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf
(приступљено 25. 8. 2020).
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цијалне и плаћају се, док је приступ бази Google Scholar бесплатан.84 Код нас се
праћењем цитираности радова баве Центар за евалуацију у образовању и науци
(ЦЕОН)85 и Математички институт САНУ86 на основу чијих извештаја се утврђује
листа категорисаних часописа у Србији.
Отворени приступ (Open Access)
У циљу што шире доступности садржаја из различитих области науке и
културе Покрет за отворени приступ (Open Access) подразумева да сваки корисник
који има приступ интернету било где у свету има право да чита, преузима, чува,
штампа и користи дигитални садржај радова који су објављени у отвореном приступу са једином обавезом да их исправно цитира.87 Овај покрет је настао као реакција на високе цене комерцијалних часописа који на тај начин онемогућавају или
отежавају приступ до нових научних сазнања. Питање отвореног приступа дефинише Будимпештанска иницијатива за отворени приступ (2020. године) коју су
подржале многе институције и појединци.88 У нашем окружењу, Хрватска је једна
од земаља која је донела Хрватску декларацију о отвореном приступу.89 У Србији
је усвојен Правилник о спровођењу платформе за отворену науку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.90 Иако отворени приступ представља проблем за очување ауторских права, односно даје веће могућности за неетичко понашање појединаца и злоупотребу садржаја, он даје и веће могућности за уочавање
управо таквог понашања, а утицај отвореног приступа за развој науке и ширење
научних садржаја је немерљив.91
84
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Више о цитатним базама: dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci,
značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, 48-56 Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/
unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf (приступљено 25. 8. 2020)
https://www.ceon.rs/index.php?lang=sr (приступљено 1. 9. 2020)
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/rs/ (приступљено 1. 9. 2020)
dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost,
procena vrednosti, 62. Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_
za_doktorante_2011.pdf (приступљено 25. 8. 2020).
dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost,
procena vrednosti, 63. Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za_kurs_
za_doktorante_2011.pdf (приступљено 25. 8. 2020).
Текст Будимпештанске декларације доступан је на: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read (приступљено 2. 9. 2020)
http://www.uaos.unios.hr/artos/Hrvatska_deklaracija_o_otvorenom_pristupu.pdf (приступљено 25. 8. 2020)
https://kobson.nb.rs/upload/documents/Pravilnik_o_sprovodjenju_Platforme_za_otvorenu_
nauku_MPNTR_2018.pdf (приступљено 25. 8. 2020). Више о отвореном приступу у
Србији на: https://kobson.nb.rs/mo%C5%BEda_vam_zatreba/open_access.121.html (приступљено 25. 8. 2020)
Већина ауторских дела у режиму отвореног приступа заштићена је Creative Commons License (настала 2001. као резултат ангажовања групе стручњака који се баве интелектуалном
својином и правном заштитом у САД). Седиште организације је у Масачусетсу, Сан
Франциску и Лондону. https://creativecommons.org/licenses/ (приступљено 1. 9. 2020); dr Stela Filipi-Matutinović, Elektronski izvori informacija u nauci, značaj, vrste, dostupnost, procena
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Репозиторијум (лат. repositorium) је организована збирка различитих докумената у дигиталном облику. Највећи светски каталог дигиталних репозиторијума
отвореног приступа је ROAR (Registry of Open Access Repositories)92. Дигитални
репозиторијум Народне библиотке Србије93 складишти све домаће научне часописе, како у папирном, тако и у електронском облику. У договору са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, како се наводи на сајту Дигиталне НБС,
сви издавачи и уредништва часописа достављају за Репозиторијум НБС папирну и
електронску верзију објављених свезака ради трајног чувања и употребе у оквиру пограма Министарства... ради праћења, вредновања и промовисања домаћих
научних часописа. Од часописа које објављују архивске установе, а налазе се у дигиталној бази НБС, наводимо Архив – Часопис Архива Југославије (за сва годишта
од 2000. до 2019); Археон - часопис Архива Војводине доступан је за два годишта
колико је објаљено (2018-2019); Гласник ИА Ваљево за годишта 2006-2018; Наша
прошлост за годишта 2005-2015; Расински анали за годишта 2006-2017; Баштиник
за годишта 2011-2018; Пешчаник за годишта 2012-2019; Годишњак Историјског
архива Града Новог Сада за годишта 2009-2019; Годишњак Историјског архива
Пожаревац – Записи за сва годишта 2012-2019; Споменица Историјског архива
„Срем” доступна је у папирном облику за сва годишта (2002-2019), а у електронском недостају за 2002. и 2003. годину; Еx Pannonia Историјског архива Суботица
за годишта 1996-2019; Историјска баштина доступна је у електронском облику за
период од 2008 (бр. 17) до 2019. године, а у папирном облику је евидентирано да
недостаје за 2017, 2018 и 2019. годину. Остали часописи нису евидентирани у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.
Требало би очекивати да у дигиталном добу у коме живимо часописи буду
доступни за читање и у електронском облику на сајту установа које их објављују.
Међутим, то често није случај. На сајту своје установе доступни су часопис Архива Југославије и часопис Архива Војводине, док је за часопис МИА Ваљево кроз
библиографију могуће доћи до пуног текста сваког броја.94 Код часописа Архивско
наслеђе на сајту Архива „Тимочке крајине” видљиве су само корице са основним
подацима о публикацији и то не за све бројеве,95 Часопис Корени доступан је за
годишта од 2003. до 2016. на сајту архива,96 док часописа Attendite нема на сајту
установе ни у ком облику. Часопис „Шумадијски анали” само је побројан по годиштима, без доступности у електронском облику до сада објављених бројева.97

92

93
94
95
96
97

vrednosti, 75. Доступно на: http://arhiva.unilib.rs/unilib/edukacija/Tekst_za _kurs_za_doktorante_2011.pdf (приступљено 25. 8. 2020)
http://roar.eprints.org/ (приступљено 25. 8. 2020)
Више о репозиторијумима: https://unilib.libguides.com/c.php?g=660498&p=4664241
http://repozitorijum.nb.rs/ (приступљено 1. 9. 2020)
http://istorijskiarhiv.rs/glasnik/ (приступљено 14. 8. 2020)
http://arhivzajecar.org.rs/arhiva/izdanjaarhivskonasledje.htm (приступљено 14. 8. 2020)
http://www.arhivja.org.rs/publikacije.html (приступљено 14. 8. 2020)
http://www.istorijskiarhivsumadije.com/clanci/izdanja/periodicna-publikacija.html (приступљено 14. 8. 2020)

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

За часопис Наша прошлост, који објављују Историјски архив Краљево и Народни
музеј Краљево, нема ни на једом од сајтова ове две установе никаквих података са
напоменом да је сајт музеја у изради. Расински анали нису доступни на Глобалној
мрежи, јер Историјски архив Крушевац нема свој веб сајт. Часопис Баштиник ИА
Неготин на сајту архива има само доступну библиографију, али без могућности читања чланака,98 док је нишки Пешчаник на недавно редизајнираном сајту доступан
али у пуном тексту за број 1 и бројеве 17 и 18, а сваки чланак у тим бројевима је доступан појединачно.99 Годишњак Историјског архива Града Новог Сада доступан
је у целини на сајту Архива од броја 3 до броја 11100; часопис Записи доступан је за
све бројеве на сајту архива у Пожаревцу101; Споменица ИА „Срем” није видљива на
сајту свог Архива, док је Еx Pannonia доступна за сва годишта у пуном облику за
преузимање.102 Историјска баштина је на сајту свог издавача доступна за бројеве
17-20 и 23 и 27, а доступна је и библиографија часописа.103 Часопис Изворник на
сајту установе има библиографију по ауторима и бројевима, а бројеви 26, 28, 29,
30, 31, 32 су доступни у pdf формату.104 Архивски анали, часопис ДАРВ, доступан је
на сајту Друштва али само за бројеве 10 и 11.105 Топлички зборник није доступан на
сајту установе издавача. Архвиски гласник, билтен АДС, доступан је у pdf формату
за све бројеве на сајту АДС.106 Помињемо и Билтен ИА Београда који је доступан
на сајту установе107, док Информатор ИА Панчево није видљив на сајту установе,
осим обавештења да је поново покренут, као ни Архивски дневник, билтен ИА Пирот.
Логично питање је зашто су часописи које финансира локална самоуправа,
односно Министарство културе и информисања, односно држава, у значајном броју
скривени од потенцијалних читалаца. Да би добио на читање неки архивистички
часопис читалац мора отићи у читаоницу Архива или у библиотеку у већем броју
случајева. Поставља се питање зашто се штампају и објављују часописи ако нису
доступни за коришћење на најједноставнији могући начин, бар на сајтовима својих
установа! Да не говоримо да на такав начин учествују у остваривању своје мисије,
у едукацији публике и ширењу научних сазнања о прошлости свога краја, достигнућима, али и проблемима својих установа.

http://www.arhivnegotin.org.rs/news/category/18 (приступљено 14. 8. 2020)
https://arhivnis.rs/Izdavacka%20delatnost/Pescanik/Pescanik%20brojevi.html (приступљено 14. 8. 2020)
100
http://www.arhivns.rs/publikacije/ (приступљено 14. 8. 2020)
101
https://arhivpozarevac.org.rs/IzdavackaDelatnost.htm (приступљено 14. 8. 2020)
102
http://expannonia.suarhiv.co.rs/ser/_23 (приступљено 14. 8. 2020)
103
http://arhivue.org.rs/istorijska-bastina/ (приступљено 14. 8. 2020)
104
http://www.arhivcacak.org.rs/index.php?page=izdavacka-delatnost (приступљено 14. 8.
2020)
105
http://www.darv.org.rs/ (приступљено 14. 8. 2020)
106
http://arhivistickodrustvosrbije.org.rs/index.php/izd-v-sh-v/rhivs-i-gl-sni (приступљено 14.
8. 2020)
107
https://www.arhiv-beograda.org/rs/bilten (приступљено 14. 8. 2020)
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99
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Издавање и уређивање часописа у Србији регулисано је прописима који су
засновани на међународним стандардима (ISO 4, 8, 18, 214, 215, 690, 999, 5122) и
универзалним библиотечким и библиометријским правилима.108 Уређивање часописа захтева низ припремних фаза и процедуралних поступака од којих зависе квалитет и ранг публикације. Уредништво (редакција)109 пројектује часопис, одређује
његову физиономију, дефинише све формалне и садржајне издавачке захтеве, израђује упутства ауторима и рецензентима, води регистар приспелих радова, листу
рецензената и регистар рецензија, одговоран је за одржавање периодичности издања и исправно и тачно ажурирање библиографских података и библиометријских
индикатора. Поред одговорности за целокупно издање, уредништво се стара о квалитету радова, предлажући их за штампање по прибављеном стручном мишљењу.
Научну анализу радова обављају главни уредник и чланови уређивачког одбора
(редакционог одбора) као оперативни уредници. Чланови уређивачког одбора могу
бити истовремено и рецезенти или се њихов избор врши на основу стручне процене главног уредника. Посебним Актом о уређивању научних часописа који доноси
министар просвете, науке и технолошког развоја регулише се опремање часописа
у целини и чланака као његових саставних делова.110 Даље ћемо навести неке од
основних карактеристика добро уређених часописа.
Наслов часописа, као „трајна одредница“, исписује се увек у истом типографском облику и треба да одговара садржају који објављује. Може садржати и
поднаслов којим се ближе одређује научна дисциплина којој часопис припада. Превод наслова на страни језик не сме одговарати наслову неког иностраног часописа.
Импресум треба да садржи назив издавача, имена, функције и афилијације
чланова уредништва и издавачког савета, адресу уредништва са контакт подацима,
имена лектора, коректора, преводиоца, назив штампарије, место штампања и тираж, као и назив библиографских база које индексирају часопис.
Сваки часопис у папирном или електронском облику (електронски часопис)
идентификује се међународним стандардним, осмоцифреним бројем за штампане
и електронске серијске публикације (ISSN, e-ISSN). Народна библиотека Србије
додељује и УДК број којим се означавају област и научна дисциплина часописа и
најчешће се исписује уз ISSN број.
108

109

110

Закон о издавању публикација, Службени гласник Републике Србије, бр. 37/91, 53/93,
67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005; Закон о научноистраживачкој делатности, Службени
гласник Републике Србије, бр. 110/2005. О издавачком процесу и објављивању у научним часописима, статистичком вредновању и библиографским и цитатним базама, видети у: Андреас Екснер, Увод у објављивање научних публикација, претходнa искуствa,
концепти, стратегије, Центар за промоцију науке, Београд, 2016, а електронско open
access издање на http://nauka.cpn.rs (приступљено 14. 8. 2020).
Термин уредништво или редакција у ширем контексту односи се на функцију одговорног
уредника (који може бити и главни уредник) и уређивачки одбор, са главним уредником
на челу и оперативним уредницима.
Акт о уређивању научних часописа, http://www.mpn.gov.rs/casopisi/ (приступљено 14. 8.
2020. године)

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

Уз претходну регистрацију институције (издавача), часопису се може доделити и DOI број (дигитални идентификатор објекта) за дигитално конвертоване садржаје на интернету. Посебна бројчана ознака (DOI) уноси се на почетној страни
чланка.111
Подаци о периодичности и учесталости издавања свезака часописа одређују
се приликом каталогизације и доделе ISSN броја. Наводе се у свакој свесци у импресуму или на другом истакнутом месту. Годиште (волумен) часописа уноси се
континуирано римским бројевима, а свеске према динамици излажења арапским
бројем, почевши од броја 1 за свако годиште. Обавеза издавача и уредништва је
да правовремено издају свеске у складу са пројектованом периодичношћу. Промена периодичности евидентира се изменом каталогизације. Издавање ванредних,
специјалних, допунских бројева не може бити саставни део волумена часописа, док
се тематски бројеви могу уврстити у волумен. Кумулативно штампање двоброја
или више бројева свезака не сматра се редовним излажењем часописа.
Садржај часописа (свезака) се, по правилу, прилаже на почетним странама,
са пуним насловима чланака и презименима и именима аутора.
Опремање чланака и њихова категоризација представљају најважнији задатак уредништва и аутора. Уредништво мора да припреми упутство ауторима, које
се штампа у једном броју часописа годишње, а које мора да буде детаљно и да садржи све техничке и садржајне захтеве чланака и дефинисане формате табеларних
и графичких приказа, као и податке о преносу ауторских права на часопис. Формат
и начин цитирања референци са навођењем примера за сваку врсту цитираног извора неизоставни су део упутства. Издавачима и уредницима се препоручује израда електронских образаца (template) за форматирање чланка и референци.
Чланак би требало да има стандардну опрему: наслов, који треба да буде
јасан и ефектан (исписује се на српском и енглеском језику); пуно презиме и име
аутора (пожељно је са средњим именом) и назив и седиште установе (афилијација)
у којој је аутор запослен (исписује се иза имена аутора, без навођења функције и
звања аутора). Адреса и е-адреса аутора дају се у напомени на првој страни чланка.
Сажетак (апстракт) и резиме су неизоставни у изради научног чланка. Сажетком аутор даје кратак приказ садржаја чланка (сумира рад), описује проблем
и наводи циљеве и методе истраживања, постигнуте резултате и закључак. Текст
сажетка може бити на српском и енглеском и садржи између 100 и 250/300 речи.
Уместо сажетка на енглеском језику, најчешће се прилаже резиме који је, у ствари,
сажетак у нешто проширеном облику. Исписује се на крају чланка, после одељка
литература и може бити до 1/10 дужине прилога. Иза сажетка на српском, односно
иза резимеа чланка на страном језику, дају се кључне речи које су неопходне за
потребе индексирања, претраживања и категоризацију чланка.112 Садрже до десет
111
112

О DOI броју видети претходни текст у делу са поднасловом „Часописи на Интернету”.
Међународне библиографске и цитатне базе података користе аутоматске претраживаче
који прегледају кључне речи и наслове радова. Зато треба водити рачуна да се кључне
речи не понављају из наслова рада, пошто се он посебно филтрира и истовремено, избегавати речи које су сувише регионалног карактера или немају истоветно или универзално значење у преводу на стране језике.
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најважнијих термина и фраза који описују садржај прилога. Најчешће се на крају
чланка исписују хронолошким редом датуми када је редакција примила и прихватила чланак, као и датум пријема евентуалне корекције.
Научни статус једног часописа огледа се и у исправном и доследном навођењу референци. Листа референци (литературе) даје се у засебном одељку чланка у складу са усвојеним форматом прописаним упутством аутора. Препоручује се
употреба формата који су подржани у међународним базама за вредновање и рангирање часописа и Српском цитатном индексу. Списак коришћене литературе у
раду објављеном у часопису најчешће садржи само примарну литературу.
Научни статус и реферетност једног часописа условљена је и категоризацијом чланака. Категорију чланака предлажу рецензенти и чланови уредништва или
уредници рубрика, а последњу реч даје главни уредник. Сваки научни рад оцењују
бар два рецензента. Концепт рецензирања може бити анонимни, једнострано анонимни или јавни. Уобичајно је да се не открива међусобни идентитет рецензената
и аутора, осим ако не постоји обострана сагласност о томе. Листа рецензената повремено се може објављивати у часопису.
Чланци у часопису могу бити научног, стручног и ваннаучног карактера. Потребно их је у самом садржају јасно издвојити и посебним рубрикама назначити. У
научним часописима заступљени су оригинални научни радови, прегледни чланци,
претходна и кратка саопштења, критичко издање архивске грађе113 и научна критика. Радови стручног карактера су стручни прилози, прикази, информативни прилози (уводници, коментари), календари догађаја, извештаји и информације са саветовања, скупова и конференција. Оригинални научни рад је текст који раније није
објављиван, а који својом оригиналношћу и иновативним квалитетом доприноси
постојећем знању. Прегледни чланак (критички преглед) је текст који пружа преглед
истраживања одређене теме, литературе, досадашњих сазнања и резултата аутора
и даје инструкције за даљи ток истраживања. Препознатљив је по аутоцитатима и
углавном га пишу истакнути стручњаци у својој научној области. У форми Претходног или кратког саопштења излаже се научни резултат који је важан за даља
истраживања и неопходно га је што пре објавити. Стручни прилог је текст који
презентовањем нових метода и увођењем нових техника доприноси унапређењу
практичних решења за одређене проблеме у дисциплини која се обрађује. Наведени типови радова претходно морају бити рецензирани да би били објављени у научном часопису. Прикази књига или критички прикази баве се новим књигама, њиховим садржајима и одликама. Осврти су чланци у којима аутор излаже лични став
о неком стручном питању или виђење неке теме. Календарима догађаја уредници часописа најављују конференције, радионице, семинаре и слично. Извештаје
такође пишу уредници часописа или организатори конференција, скупова, саветовања. У извештајима се износе повод организовања, остварени циљеви, сумарни
садржај тема и најважнији детаљи. Ове форме не захтевају стручну рецензију.
113

Упутство о архивским публикацијама, Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1968, 108109; Радован Самарџић, Методи приређивања публикација архивске грађе, Архивски
преглед, 1, 1969, Београд 1969, 54- 62.

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

Категоризацију и рангирање часописа обавља Министарство за просвету,
науку и технолошки развој. За одређивање коефицијента „М-“ и импакт факторa
међународних часописа користе се цитатне базе.114 Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача115 научни часопис је дефинисан као публикација која објављује резултате научноистраживачког рада. Категорије међународних часописа означене су
коефицијентима М-21а (међународни часопис изузетних вредности), М-21 (врхунски међународни часопис), М-22 (истакнути међународни часопис), М-23 (међународни часопис – на попису JCR није рангиран у првих 60% часописа) и М-24
(национални часопис међународног значаја).
Национални часописи рангирани су према коефицијентима М-51 (врхунски
часопис националног значаја), М-52 (истакнути национални часопис), М-53 (национални часопис) и М-54 (домаћи новопокренути научни часопис). Национални
научни часописи нису реферисани у међународним цитатним базама и рангирају
се према Националном индексу. Врхунски часопис националног значаја (М-51)
према библиометријским показатељима налази се у првих 30% часописа у својој
научној области. Истакнути национални часопис (М-52) рангиран је између 30%
и 60% часописа у научној области коју заступа. Национални часопис (М-53) према
библиометријским показатељима није у првих 60% часописа у својој научној области. Ознаку М-54 носе часописи који су реферисани у Националном индексу и који
задовољавају услове за уређивање научних часописа.

Закључци
Током анализе и прегледа часописа архивских установа у Србији наметнула
су се питања у погледу избора профила гласила и којој циљној групи би требало
да буду намењена; како повећати њихов квалитет и референтни ниво и који су то
научни критеријуми које треба задовољити; како уједначити њихов концептуални
садржај и форму и учинити их препознатљивим архивским гласилима који одговарају захтевима савремене архивистике и историјске науке; да ли је неопходно и
оправдано да сваки архив има свој часопис, док национални архив (Архив Србије)
нема стручно гласило и зашто поред толиког броја часописа (преко двадесет) нису
сви доступни у електронској форми?
114

115

JCR - Journal Citation Report, JSR Science Edition, JCR Social Science Edition. JCR Arts
and Humanites и WoS - Web of Science, или Science Citation Index Expanded, Social Science
Citation Index, Arts and Humanities Citation Index). У области друштвених наука међународни часопис је и часопис реферисан у међународној бази SJR – SCImago Journal Rank.
Више о импакт фактору на: https://kobson.nb.rs/vrednovanje/vrednovanje/prica_o_if.129.
html (приступљно 19. 9. 2020)
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Службени гласник Републике Србије, бр.
24/2016, 21/2017, 38/2017.
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Најпре бисмо истакли добре примере периодичних публикација у архивима,
имајући у виду став да је првенствено стручно гласило неопходно свакој научној
дисциплини, па самим тим и архивистици. У том погледу издваја се часопис Архива Југославије Архив који се декларише као архивистички (око 43% прилога из
архивистике у односу на историографију), који у највећем обиму испуњава научне
принципе о уређењу часописа, који је садржајно доследан и дисциплинован према
пројектованој периодичности и у континуитету је реферисан према коефицијенту
М-52 као истакнути национални часопис. Овом рангу часописа припадају и Годишњак Историјског архива града Новог Сада и Записи Архива у Пожаревцу од
2017, односно 2019. године. Годишњак Историјског архива града Новог Сада представљен је као историографски часопис, па према томе, у њему преовлађују радови историјске тематике са преко 70% у односу на архивистику. Записи су посвећени првенствено архивистици која је заступљена са 27,45% у посебној назначеној
рубрици у односу на укупан број прилога у осталим рубрикама.
Највећи број категорисаних часописа архива у Србији рангиран је према
коефицијенту М-53 као национални часопис. Овој групи припадају Историјска
баштина (Архив Ужица), Гласник (Архив Ваљева), Споменица Историјског архива Срем (Архив у Сремској Митровици), Пешчаник (Архив града Ниша), Баштиник (Архив Неготина), Шумадијски анали (Архив у Крагујевцу) и Наша прошлост
(Архив Краљева). Историјска баштина је насловљена као историографски и архивистички часопис са преовлађујућим радовима историјске тематике. Поред континуиране научне верификације од 2008. године, часопис редовно излази, радови
се рецензирају и последњих година знатно је унапређено опремање чланака. Гласник Архива у Ваљеву је часопис са дугом традицијом и представља се као стручни (архивистички). Издваја се у погледу потпуне опреме издања и чланака и одржавања сталног нивоа квалитета рецензирањем садржаја, као и презентовањем
библиографије на интернет порталу. Пешчаник, часопис Архива града Ниша, категорисан је 2008. године, излази редовно и припада часописима најшире концепције, флексибилне и свеобухватне структуре, отворене према многим научним
дисциплинама. Сличном профилу часописа припадају и Шумадијски анали Архива у Крагујевцу и Наша прошлост, заједничко издање Музеја и Архива у Краљеву.
Због шире оријентације часописа, иако су декларисани и као архивистички, архивистика, посебно проблемске теме, минимално су заступљене у овим часописима.
Баштиник Архива у Неготину рангира се редовно од 2013. године и искључиво је
опредељен према историјским темама (у петнаест бројева само је дванаест чланака
који се односе на архивистику).116
Према последњој категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја на листи категорисаних часописа 2019. године налазе се Архив (М52); Годишњак града Новог Сада (М-52), Записи - Годишњак Историјског архива
Пожареваца (М-52), Баштиник (М-53), Историјска баштина (М-53), Пешчаник
(М-53) и Споменица Историјског архива Срем (М-53). Према томе, на листи кате116

У периоду 2010-2014. ови часописи су прелиминарно категорисани до испуњавања
услова из Акта о уређењу научних часописа према оцени ЦЕОН-а.

Милорад Јовановић, Слободанка Цветковић

горисаних часописа 2019. године уписано је седам, од укупнo 19 часописа у издању
архива (не рачунајући билтене, односно билтен АДС и часопис ДАРВ).
У погледу извора финансирања, у периоду од 2013. до 2020. године, из буџета
Министарства културе и информисања Републике Србије по конкурсу који расписује ово министарство подржани су часопис Архива у Ужицу, Историјска баштина број 22 и специјално издање часописа Шумадијски анали Архива у Крагујевцу
(Шумадија и Крагујевац 1914-1945.) и то 2013. године. Наредних година (2014. и
2015) из буџета Министарства културе финансирани су Изворник број 30, часопис
Међуопштинског историјског архива у Чачку, и два броја билтена АДС - Архивски
гласник. Од 2016. до 2020. године листе подржаних пројекта из буџета Министарства не садрже пројекте издавања и публиковања периодичних издања архива у
Србији. Ова чињеница може се објаснити прећутним, сугестивним ставом комисија
за избор пројеката у области заштите архивске грађе, да ће се подржати пројекти
који се односе на непосредну физичку и техничку заштиту архивске грађе, а да ће
се издавачка делатност, нарочито штампање серијских публикација, преусмерити
на локалне и алтернативне изворе финансирања. Наравно, овакав став узрокован је
и превеликом продукцијом архивских гласила и њиховим упитним квалитативним
нивоом. Самим тим, већина архива у Србији годинама не конкурише пројектима за
издавање периодичних публикација на расписане конкурсе Министарства за културу РС. Архивска издавачка делатност у овом сегменту ослања се на покрајински
буџет и буџете локалних самоуправа, као и донаторе и спонзоре.117
На основу пресека стања и изнетих чињеница о периодичним публикацијама
у архивској мрежи Србије може се закључити следеће:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
117

Не постоји гласило које издаје државни матични архив - Архив Србије;
архивске установе у Србији (осим Архива Југославије) издају часописе који
су тематиком углавном регионално оријентисани према територијалној надлежности архива;
физиономија највећег број часописа заснована је на историјској науци и архивистици;
доминирају теме историографског карактера у ширем хронолошком распону;
архивистика је заступљена у мањем обиму, углавном кроз приказе и прегледе
фондова, извештаје о раду архива и догађајима у архивској делатности, док
се проблемске (стручне) теме релативно ретко обрађују;
основни извори финансирања часописа су буџети локалних самоуправа и
приходи од спонзора;
уочљиво је непоштовање пројектоване периодичности часописа, без измена
у каталогизацији;

Видети: Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта из области
културног наслеђа на: kultura.gov.rs/cyr/konkursi (приступљено 28. 8. 2020). Напомињемо
да је тренутку окончавања овог рада Министарство културе и информисања Републике
Србије редизајнирало сајт Министарства, па се старом сајту са наведеним подацима
може приступити преко секције „Архива” https://www.kultura.gov.rs/tekst/23/stari-sajt.
php, односно http://arhiva.kultura.gov.rs/ (приступљено 23. 9. 2020)
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

у односу на укупан број гласила, само је око 30% редовно категорисаних
часописа;
већина рангираних часописа има статус националних часописа према коефицијенту М-53;
потребно је у потпуности ускладити архивске часописе са Актом о уређивању часописа;
најчешћи недостаци у погледу усклађености са Актом о уређивању часописа огледају се у непотпуном импресуму (недостају прописани елементи и
превод на страни језик), технички неопремљеним страницама садржаја (без
превода наслова радова, без јасно издвојених научних од ненаучних прилога)
и неадекватном опремању чланака (без афилијације, назнаке са датумима о
пријему и прихватању радова и са неодговарајућим терминима у насловима,
сажецима и кључним речима за потребе индексирања);
нису усклађени или су често неодговарајући формати цитирања у листама
референци;
потребно је категорисати научне радове, са обавезном назнаком категорије у
заглављу насловне стране чланка, што захтева да свака редакција (уредник)
одреди рецензенте и правила и начин рецензирања;
изворна архивска грађа често се приређује без одговарајуће научне опреме
и апарата, па је потребно ускладити издања са принципима и методологијом
архивистике и историјске науке. Неопходно је ревитализовати и осавременити сва методолошка упутства у погледу приређивања архивске грађе;
требало би избећи инстутиционалну и ауторску моноцентричност и кохерентнијим уређивачким приступом повећати квалитет издања. Преовлађујућа је
институционална везаност аутора за издаваче, па се предлаже проширивање
редакција часописа домаћим и иностраним чланством из других архива и
институција, а такође и ауторима који ће својим конкурентним темама допринети квалитету часописа;
проблеми у финансирању, одржавању периодичности и нивоа и квалитета
издања утичу на рејтинг часописа и у узрочном су односу са учешћем квалитетних стручњака у креирању часописа, како редакцијском, тако и ауторском.
Зато бисмо предложили обједињавање, можда на ширем регионалном нивоу,
више часописа, односно оснивање заједничких гласила у саиздавачком односу више архива. Према нашем мишљењу, превелика продукција часописа
није довела и до већег рејтинга периодичних публикација у архивима. Насупрот томе, запажена је тенденција да се под утицајем разних околности
умањује и снижава квалитет часописа и мења њихов зацртани стручни и научни профил;
неопходно је обновити издавање Архивског прегледа као националног архивистичког гласила;
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18. према нашем мишљењу, требало би избећи методолошку шареноликост у издавању архивских гласила. Пошто је архивистика универзална и униформна
дисциплина можда би се могао израдити јединствени акт о уређењу архивских часописа на националном нивоу;
19. уређивачку тенденцију периодичних публикација у издању архива требало би
усмерити према архивистици и фокусирати ка креирању стручних часописа.
Запажају се превелике уређивачке амбиције без реалних ресурса, што знатно
умањује квалитет гласила и удаљава га од критеријума за категорисање часописа. Преовлађујући историографски карактер периодичних публикација у
архивима не отвара веће могућности за виши ниво реферисања од тренутног
ранга. Можда је најбољи пут којим би архивски часописи требало да иду онај
утабани - држати се архивистике у најширем обиму и приређивања архивске
грађе. По нашим мишљењу требало би избећи не само уређивачке пројекције
које се искључиво држе историје, већ и оне које претендују на свеобухватност и интердисциплинарност. Колико год да су овакве публикације корисне
за стицање општих знања о једној локалној средини, толико су и уређивачки
и научно захтевне, тако да лако могу да склизну у воде ненаучности;
20. препоручује се издавачима да омогуће доступност електронским верзијама
сваког објављеног периодичног издања на сајту издавача.
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Циљеви истраживања у овом раду усмерени су ка профилисању издавачке
делатности архива у сегменту периодичних публикација (гласила и часописа) кроз
концепт, садржај, врсте и теме прилога, без намере да се оцењује квалитет самих
прилога или да се дају коначне оцене часописа. Часописи и билтени архива посматрају се кроз концепт и садржај, учесталост излажења, обим, број аутора, квалитет радова (рецензирање или изостанак истог) и слично. Анализирају се и извори
финансирања, техничка опремљеност и визуелни идентитет, континуалност у излажењу, састав редакција, начини рецензирања, библиографско нормирање и категорисање, присуство на интернету у дигиталним репозиторијумима и научна категоризација периодичних публикација. Размишљање аутора усмерено је на потребу
за укрупњивањем и обједињавањем часописа, на стварање заједничких редакција и
суиздавачког односа између више архива (по принципу регионалне повезаности),
на неопходност јединствене редакције са заједничким упутствима издавачима (архивским установама) и ауторима, на повећање броја аутора са вишим референцама,
на условљено финансирање из ресорног министарства квалитетом издања, као и
на потребу за научним нормирањем и категорисањем архивских периодичних публикација.
Аутори сматрају да је превелики број периодичних публикација на овако
малој територији расплинуо и раздводнио стручну архивистичку сцену и условио
снижавање критеријума рецензирања, због мањег броја прилога и одсуства научне
и тематске конкурентности између истраживача. Велики број периодичних публикација није донео и већу разноврсност прилога и већи квалитет издања.
Резултати истраживања настоје да дају јасну слику о стању и статусу периодичних издања архива у Србији и истовремено указују на неопходност подизања
њиховог нивоа стручности и научности и испуњавања критеријума за категорисање
и реферисање научних публикација.
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Milorad Jovanović
Slobodanka Cvetković

PERIODICAL PUBLICATIONS OF THE ARCHIVAL
INSTITUTIONS IN SERBIA
Summary
Research goals of this work are directed toward profiling of a publishing activity of the
archives through the segment of periodical publications – journals and magazines through
the concept, content, types and themes of the articles with no attention to assess the quality
of the articles themselves or to give the final assessment of the magazines. Magazines and
bulletins of the archives are seen through their concept and content, frequency of their
issuing, their scope, numbers of authors, quality of the works (reviewing or the lack of
it), etc. The sources of their financing are also analyzed, their graphic equipment and
visual identity, continuity of issuing, members of editorial boards, models of reviewing,
bibliographical standardization and categorizing, presence on the internet through digital
repositories, and academic categorizing of periodical publications. Author’s thinking is
directed toward the need for merging of magazines, toward creation of joint editorial
offices and co-publishing relationships among archives (based on the principle of regional
connectivity), toward the necessity of unitary editorial board with common instructions
to publishers (archival institutions) and authors, toward the increase of the number of
authors with higher referencing; toward financing by the competent ministry conditioned
by the quality of the publications, toward the need for academic standardization and
categorizing of archival periodical publications.
The authors think that a large number of periodical publication on such a small territory
dissipated and watered down professional archival scene and caused the lowering of the
criteria for reviewing due to the small number of articles and the lack of scholarly and
thematic competitiveness among researchers. A large number of periodical publications
did not bring larger diversity of articles nor higher quality of the publications.
The results of the research try do give a clear picture of the status of periodical publications
of the archives in Serbia and, at the same time, to point out the necessity of elevating their
level of professionalism and fulfillment of the criteria for categorizing and referencing of
academic publications.

149
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Историјски архив у Пироту
Србија

Прегледни рад

УПОТРЕБА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
У СВРХУ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
Апстракт: Познато је да је Иво Андрић за свој књижевни рад сматрао корисним
посећивање архива:
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„Мислим да у нашим приликама треба увек подвлачити и свуда истицати чињеницу
да архиви нису никакви мртви колосеци ни пасивне позиције у нашем друштвеном и културном животу, а да је непажња према архивском материјалу културна брука и национална
штета.
Ја и исувише лепих часова и скромних али радосних открића дугујем архивима и архивским радницима, да не бих, када год ми се зато укаже прилика, рекао о њима реч истине и
реч похвале, као о потребним и корисним, важним и неопходним друштвеним чиниоцима.“2
Архив је, свакако, ризница чињеница кроз коју се сазнаје прошлост. Задатак је целокупног друштва да се то памћење сачува у изворном облику и да буде потпуно. Архивисти,
чувари истине, имају задатак да вредновањем архивске грађе сачувају прошлост свога народа у њеном историјском контексту. На тај начин архив не само да је релевантан историјски
извор, већ и чувар незамењивих правних докумената јавних служби и грађана који су их
стварали. Архивска грађа, као носилац колективне меморије, најбоље је сведочанство о постојању људи у одређеном временском периоду и на одређеном простору. Задатак архива је
да прикупи, чува, заштити и обради писану колективну меморију и омогући њену упутребу.
Употреба архвиске грађе може да иде у више правца (од управног поступака до научних
истраживања). Интересовање овог рада тиче се научних истраживања и употребе архивске
грађе у те сврхе.
Кључне речи: архив, архивиста, архивска грађа, истраживач, наука, истраживање, научно-обавештајна средства, Историјски архив у Пироту, дигитализација

Архивиста у истраживачком раду
Научни радови се дефинишу као радови настали из потребе да се да научни
одговор на питање које до тада није решено или у потпуности истражено или има
оправдања да се обради на нов начин (новом методологијом или на основу до тада
непознатих извора), што проширује или ревидира дотадашња сазнања.
Научни радови пишу се према начелима опште и посебне научне методологије, чија је основа критички приступ изворима, литератури и чињеницама које
1
2

архивист, prmvidanovic@gmail.com
Иво Андрић, Кад је реч о архивима, Архивски алманах часопис Друштва архивиста НР
Србије и државних архива Србије 2-3, Београд 1960, 8.
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говоре о проблему. Документовани су у форми коју називамо научни апарат: разне напомене, позиви на изворе, литературу, индекси, прилози, библиграфије и сл.3
Извори из прошлости, између осталог, налазе се и у фондовима архива и они су ти
који служе да се јаз између прошлости и садашњости премости. Применом извора у
научне сврхе архиви се подижу са нивоа пуког прикупљача архивске грађе ње саме
ради и постају основно сведочанство о прошлости. Другим речима, истраживач покрива теоријско питање „зашто“, а архивиста покрива метод и методологију питања
„како“. Истраживач било које струке, долази у архив са постављеном хипотезом.4
Истраживањем архивске грађе он потврђује или оповргава своју хипотезу, а затим
долази до нових сазнања која му омогућавају да дедукцијом5 или аналогијом6 конструише потребне конклузије.7 Улога архивисте у том процесу је неизбежна, јер он
омогућава истраживачу да дође до што бољих резултата и најпозванији је посредник између информација и истраживача.
С обзиром на документа која архиви чувају, они су тесно повезани са научним истраживањем. Исто тако и сам архивиста, обављајући чак своје обичне
службене задатке (рад са регистратурама, сређивање фондова и израде инвентара,
рад са корисницима), преузима битну улогу у развоју истраживачког рада. Примарна улога архивисте, која се огледа у прикупљању, сређивању и обради архивске
грађе у њеној заштити и чувању, представља својеврсни истраживачки и научни
рад. Највећи део послова и задатака у вези са сређивањем грађе фондова, базирани
су на сталним истраживањима. То се нарочито односи на припрему прелиминарних историјских белешки и на утврђивању унутрашње структуре и поретка грађе
за сваки фонд посебно8. Данас су архиви производ стручног рада архивиста „који
тиме обликују сведочанство о прошлости, а тиме и интерпретације историчара“.
Из тога произилази да су историчари главни корисници историјских извора и да је
архивистика conditio sine qua non за историју. Због тога познавање историје и њених
метода истраживања има важно место у професионалној улози архивисте.9
3
4

5

6

7

8

9

Др Здравко Делетић. Методика научног рада у историографији, Приштина 2000, 21
Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета. Београд 2002, 986. Хипотеза (грч. hupóthesis) -претпоставка, претпостављање; научно: претпоставка која треба
да допуни оскудно емпиријско сазнање.
Исто, 192, Дедукција (лат. deductio) - извођење, закључивање из општега о посебном,
метод мишљења код кога се од општег закона долази до посебних.
Исто, 44, Аналогија (грч. analogia) - сличност, истоветност, истоврсност или сагласност
у особинама и односима; закључак по аналогији - закључак из појединачног или посебног о појединачном или посебном као сличном.
Исто, 438, Конклузио (лат. conclusio) - закључак, логични акт мишљења где се изводи
суд из једног суда или више судова (премиса). Ако се изводи из једног суда, онда је
непосредан, а ако се изводи из два суда или више судова, онда је посредни закључак или
силогизам.
Др Богдан Лекић, Научноистраживачки рад у архивима, Архивски преглед, 1992-1993,
1-4, Београд 1997, 116.
Мр Александра Пијук-Пејчић, Значај познавања метода истраживања и њихова
примјена у архивистици, Архивска грађа у теорији и пракси, Међународно архивистичко саветовање 9-11. октобра 2019, Чачак, Зборник радова 3, Београд 2020, 264-265.
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Међутим, поставља се питање да ли архивисти имају другачију улогу у истраживању, осим да само чувају архивску грађу и олакшавају њено коришћење.
Сређивање фондова и израда обавештајних средстава примарни је задатак архивисте који тако архивску грађу чини приступачном за јавност, а затим и свакодневно
стављање архивисте на располагање корисницима. На тај начин, вршећи потпуно
и ефикасно своје послове, архивисти редовно и активно учествују у научним истраживањима. Ако на то надовежемо и његово академско образовање и стручно
усавршавање полагањем архивистичког испита, а ако је притом завршио историјске
студије и упознат са методологијом научног рада, сви предуслови за његов научни и
истраживачки рад су задовољени. Архивисти, дакле, у свом делокругу имају истраживање као задатак, а радно искуство, стручно образовање и сопствено интересовање од њега могу да произведу активног учесника у обради и публиковању радова
у вези са прошлошћу.
Архиви су по својој природи центри историјских истраживања, па сви они
који желе да проучавају прошлост морају доћи до њих. Ову функцију института
истраживања локалне или регионалне историје они обављају од свог формирања.
Међутим, свакако да је архивска реалност сурова, те су свакодневне активности
архивисте, с обзиром на то да су архиви у Србији кадровски недовољно испуњени,
приморале архивисте да успоставе равнотежу између многоструких обавеза, што
доводи до искушења да напусте утицајну улогу у историјским истраживањима. Недостатак времена и потребног мира неопходних за рад на студији главни су разлог.
Такво стање никако не сме да угрози архив у научном раду, а архивски радник, по
својој природи, у томе треба да игра водећу улогу. У свим другим активностима
архивиста може, а и требало би да буде потпомогнут од својих сарадника, док је у
науци он незамењив. У питању је његова лична вредност, његово знање архивистике, његова блискост са локалном историјом, историографијом и другим помоћним
историјским наукама што му омогућава да непрекидно одржава углед свог заната.
Сарадња са истраживачима архивском раднику даје улогу саветника у истраживању, у правом смислу те речи. Они се међусобно обогаћују - истраживач обавештава архивисту о смерницама свога интересовања и до којих је сазнања дошао,
а архивиста, водећи рачуна о потребама и жељама корисника, допуњује његово
сазнање или га упућује на изворе који су му потребни за даљи рад. У том узајамном
деловању, архивски радник боље упознаје своје фондове. Такво искуство пружа му
неопходна сазнања која ће касније користити приликом ревизије или валоризације
фонда. Уколико детаљно познаје фондове у свом архиву, он не само да је драгоцен
за проналажење документа, већ је и добровољни саветник који може да предложи
теме истраживања, најчешће средњошколцима и студентима, или предочи проблеме на некој теми у случају недостатка архивске грађе. Због тога се у архивима за
рад са истраживачима користе архивисти који су по годинама стажа међу најстарије
и најискусније у раду са фондовима.
Познавање библиографије, историографије и архивских фондова су елементи који карактеришу архивског радника, а који су од непроцењиве користи за све
истраживаче, посебно за истраживаче новајлије. Са друге стране, архивиста има
довољно знања и искуства да процени научну вредност неког рада, да предложи
изворе или их упути на додатна истраживања. Да би ауторитет архивског радника
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био на што већем нивоу потребно је да и он сам пружи пример радећи на научном
пољу. Њему су доступни архивска грађа и примарни историјски извори, а сваки архив има своју приручну библиотеку и део у њој који се односи на локалну историју,
дакле надохват руке су му извори потребни за научни рад. Предајући се тим истраживањима, он може не само да побољша своје професионалне квалификације, него
и да ближе упозна документа која су му поверена, као и да допринесе расветљавању прошлости локалне историје. Оно што никако не смемо сметнути са ума јесте
то да сваки архивиста који се бави и научним истраживањима мора стриктно да
се држи Етичког кодекса архивиста10 и тачке 8 у којој између осталог стоји: „Архивисти могу да користе арихивску грађу своје установе за лична истраживања и
објављивања, само уколико се такав посао обавља под истим условима под којима
раде остали корисници архивске грађе. Не смеју да откривају ни да користе информације до којих су дошли радом на архивској грађи којој је приступ ограничен. Не
смеју да допусте да њихов лични интерес за истраживање или објављивање дође
у сукоб са професионалним или административним обавезама због којих су запослени...“ Тачка 9. истог Кодекса упућује да архивисти морају да достигну највиши
професионални ниво систематичним и сталним обнављањем знања из области архивистике и разменом резултата својих истраживања и искуства, те на тај начин
„треба да настоје да развијају своје стручно знање и да се оспособљавају, да доприносе напретку архивистике...“.
Тема о научноистраживачком раду у архивима обрађивана је у нашим архивстичким часописима. Фокус у радовима у почетку је била сама читаоница и
како се развијао рад у њој.11 У каснијим радовима научноистраживачки рад у архивима разматра се са мање или више анализе и понирања у проблеме којима би
архивистика требало да се бави.12 У овим радовима указује се на потребу бављења
архивиста научноистраживачким радом из архивистике и других друштвених наука и помоћних историјских наука, како би се задаци и послови архива обављали
што квалитетније. Из тог периода издваја се рад Средоја Лалића Потребе и могућности научно-истраживачког рада на пољу архивистике и унапређења архивске службе СФРЈ13 који разматра питања носилаца научноистраживачког рада,
правног основа за његову организацију, као и кадровске, организационе и мате10
11

12

13

Усвојено на Тринаестом конгресу МАС-а, 6. септембра 1996. године у Пекингу.
Видети: Јелена Милић-Грчић, Истраживачки рад у Архиву – Читаоница, Архивски алманах, 1960, 2-3, Београд 1960, 146; Јелена Недељковић, Коришћење архивске грађе,
Архивски преглед, 1966, 1-2, Београд 1967, 46; Стеван Кнежевић, Читаоница – рад са
корисницима, Архивски преглед, 1971, 1-2, Београд 1971, 136; Климент Џамбазовски,
Научни истраживачки рад у Архиву Србије са гледишта истраживача, Архивски преглед 2, Београд 1980, 21.
Види: Мирјана Дајић, Научно-истраживачки рад у архивима, Архивски преглед, 1987,
1-2, Београд 1989, 123; Јанош Добош, Научни рад у архивима, Архивски преглед, 1987,
1-2, Београд 1989, 127; Ласло Брозови, Информација о научној делатности архива Чонгродске институције, Архивски преглед, 1987, 1-2, Београд 1989, 130; Вера Трујић, Научноистраживачки рад у архивима, Архивски преглед, 1987, 1-2, Београд 1989, 133.
Средоје Лалић, Потребе и могућности научно-истраживачког рада на пољу архивистике
и унапређења архивске службе СФРЈ, Архивист 1, Београд 1977.
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ријалне претпоставке за такав рад.14 На крају би свакако требало споменути рад др
Богдана Лекића, Научно истраживачки рад15, који без претензије да свеобухватно,
али по основним областима архивске делатности разматра питање научноистраживачког поступка у његовом тражењу и изналажењу теоретских и практичних решења. У свом раду он настоји да укаже на најзначајнија питања и проблеме који
траже научноистраживачки приступ у њиховом решавању, било да се ради о преиспитивању постојећих решења или изналажењу нових.
Негде на траговима поменутих радова и овај рад жели да сва претходно
изречена теоријска анализа, да би имала било каквог утемељења, мора да пронађе
своју практичну примену. У том циљу кренимо од самог почетка.
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Припрема будућих научних сазнања
Конструкција прошлости настаје још у самој регистратури где архивски радник одваја и класификује документарни материјал на основу Листе категорија са
роковима чувања и у сарадњи са архивистом из надлежног архива прави прву тријажу докумената који ће се чувати трајно и на основу којих ће се касније формирати историја те регистратуре. Листа категорија са роковима чувања је први попис
архивске грађе настао у регистратурама. У раду са документарним материјалом
архивисти бирају и остављају само оне категорије које могу да се критиком чињеница контролишу. Сваки документ својим садржајем доноси информацију, а њеном
критиком можемо да утврдимо да ли се шта стварно дешавало и који је мотив аутора да створи документ одређеног садржаја који може да буде и супротан истини.
Циљ архивисте је да сачува извор онакав какав је настао, а његовом целином да
омогући неопходну критику и спречи злоупотребу архивске грађе. Грађа у архивима се на овај начин чува у облику како је настала, односно поштује се принцип
провинијенције. Ово подразумева да принцип провинијенције поштује целину и
првобитни ред, да се архивска грађа не може делити, нити да се њена целина разбија, већ да се поштује целина настала у самом раду регистуратуре. После пријема
овако очишћеног документарног материјала у архив, она постаје архивска грађа,
односно извор који ће користити истраживачи различитих профила у различите
сврхе и са различитим интересовањима, а архивиста добија неопходно сазнање о
самом фонду, архивској грађи али и евентуалној измени Листе категорија са роковима чувања, односно приликом оцене о томе које категорије документарног материјала треба трајно чувати. Зато при процени вредности одређеног документа
архивиста формулише питање које ће историчари постављати у будућности, али
би требало имати на уму да историчари неће бити једини корисници грађе. Истраживач-неисторичар постављаће другачија питања од историчара који ће трагати за тумачењима, а питања других корисника тражиће одговоре само за одређену
практичну сврху. Архивист би, као и историчар, требало да зна да идентификује
изворе који садрже информације које ће помоћи приликом одговарања на задата
питања.16
14
15
16

Б. Лекић, нав. дело, 116.
Исто.
Мр А. Пијук-Пејчић, нав. дело, 265.
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Значај научно-обавештајних средстава
Преузимањем архивске грађе служба сређивања својим радом на фонду
сређује га архивистички и припрема документацију на начин који од ње захтева
струка и то омогућава најпре њену заштиту, а затим и што лакшу доступност корисницима. Израда обавештајних средстава за појединачне фондове од великог је
значаја за саме архивисте, али и кориснике архивске грађе. Међутим, научно-информативно средство Водич кроз архивску грађу даје могућност корисницима да
сагледају целокупну слику у једном архиву, а рад архивисте на њему омогућава му
да се упозна са свим фондовима у свом архиву и њиховим садржајем. Због изузетног практичног значаја који Водич са собом носи за истраживаче и архивске раднике, у наставку рада покушаћемо да представимо његове главне одлике.
Према Упутству за израду Водича, основни и најобимнији његов део је
Опис фондова и збирки. У овом делу приказују се сви фондови и збирке без обзира
у ком су степену сређености и обрађености. Подаци о архивској грађи дају се за
сваки фонд или збирку појединачно. Приказ сваког фонда или збирке врши се по
строго утврђеном редоследу, јединственом за све. Излагања у белешци о творцу
фонда, као и белешци о фонду и у анотацији, захтева исцрпно истраживање архивисте. Белешка о творцу фонда или збирке, који помаже кориснику да се снађе у
грађи, пружа податке како би била схваћена делатност творца фонда, а истраживач
што реалније претпоставио које ће информације наћи у његовој архивској грађи.
Овај део представља историјат творца фонда, назив, настанак, делатност или задатке и надлежности, организацију са свим променама, датум и разлоге престанка
рада, као и правног наследника уколико је одређен.
Архивиста који ради на изради ових бележака и сам се током рада бави истраживачким радом, а посебно уколико у архиву нису рађена обавештајна средства
и ако су основне евиденције биле неупотребљиве.
Искуство Архива у Пироту било је следеће: преузета архивска грађа углавном је била несређена и непописана. Степен целости готово да и не постоји, већина је непотпуно или делимично сачувана, а архивска грађа неких фондова налази
се у фрагментарном степену очуваности. Физичко стање архивске грађе у највећем обиму је задовољавајуће. Отежани рад се огледао у томе што постоје досијеа
фондова, али су она већином празна или непотпуна. Основне евиденције у Архиву
нису вођене до краја, осим улазног инвентара. Број написаних историјских белешки
је занемарљив. Уз све ове потешкоће, Водич се не може израдити без било каквих
компромиса. Ови се недостаци морају надоместити другим изворима (бројна литература, књижни фонд и периодика, службене новине, службени гласници и листови,
сумарни инвентари и пописи архивске грађе фондова, белешке о фондовима, али и
непосредни преглед садржаја фондова и збирки и сарадња са другим институцијама
и приватним лицима). Архивски радник који у таквим околностима приведе крају
Водич кроз архивску грађу, упућен је у све фондове свога архива, али и стиче једно
огромно и драгоцено искуство у научноистраживачком раду које може да пренесе и
на саме кориснике. Сарадња са редакцијом Водича која је састављена од архивских
саветника, такође је непроцењиво искуство које доносе истраживачки рад и писа-
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ње научних радова са употребном вредношћу за будуће кориснике. Инсистирање
редакције Водича на Упутству, на поштовању архивистичких принципа, методологији истраживања и писању научних радова са стриктном применом научног апарата, рад на Водичу чини свеобухватним. Његова израда кроз архивску грађу од
непроцењиве је користи сваком архивском раднику и његовом усавршавању.
У пракси ће то донети резултате тако што ће истраживачима тачно и прецизно бити сугерисано шта архив поседује и шта се може очекивати од тражене
архивске грађе. Оно што је од великог значаја за истраживаче јесте сазнање у којим
фондовима и којим документима може да се пронађе одређени податак, односно ако
у дотичном фонду не постоји потребни податак, да ли он може и где да се пронађе
на другом месту, тј. фонду или збирци. Од великог значаја за истаживачки рад јесу
лични и породични фондови који могу да донесу значајна докумената из локалне и
регионалне историје, а која не могу да се пронађу на другом месту. Од истог значаја
су и збирке, нарочито збирка Varia, па је због тога неопходно ову архивску грађу
што детаљније обрадити. Због тога се препоручује да се за ове фондове израђују
обавештајна средства ужег типа, аналитички инвентари, регистри, регесте.
Искуства Историјског архива у Пироту
Историјски архив у Пироту, поред израде Водича, а са циљем да информише ширу популацију о Архиву и архивској грађи као културној баштини и да тако
подигне свест о њеном значају, објавио је Ратни дневник Светозара Николића Гаричке 1912 - 1919. У архивској грађи постоје документа која чине прелаз од књижевности ка науци, а у та документа спадају дневници, чији је предмет приказивања неки историјски догађај, стварни живот, догађаји и људи које је писац видео.
Вредност дневника као извора је велика, па они зато спадају у групу примарних
извора. Приликом обраде ратног дневника Светозара Николића Гаричке тежило се
основном услову да репродукција текста буде што тачнија уз очување смисла, стила и фонетске стране дневника. Клонили смо се сваке актуелизације и исправљања
језика и стила писања. Поштовали смо принцип вредности оригиналу. Са друге
стране, искористили смо тренутак за промоцију породице која је поклонила дневник и која је схватила важност рукописа и значај Архива као установе да сачува и
објави један овакав историјски извор, са тежњом да утичемо и на друга приватна
лица која поседују сличну грађу.
Још једно издање Историјског архива у Пироту које експлицитно промовише архивску грађу је Архивско огледало прошлости у којој је приказана историја
пиротског краја кроз својеврсни галеријски простор у коме су изложене тематски
подељене фото-документарне поставке. Публикација истиче архивску грађу као
извор првог реда и као свој медијум за конекцију са изабраним секвенцама локалне прошлости, а истовремено даје могућност да читалац те парчиће историјске
реалности доживи у најдиректнијем могућем смислу као појаву саму за себе, али и
као део много већег историјског мозаика. Са једне стране говори о бурној и богатој
историји пиротског краја, а са друге о богатој и разноврсној архивској грађи која се
чува у Архиву. Представљањем адекватних докумената која воде читаоца у шетњу
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кроз догађаје и институције пиротског краја и лавиринта чињеница откривају се
богатство и значај архивске грађе, али и недостатак који Архив има због немарног
односа у регистратурама.
Свакако би требало напоменути да су истраживачи свакодневно присутни у
нашем Архиву. Годишње у просеку Архив посете између 20 и 50 истраживача са
преко 200 истраживачких дана, а из тих истраживања су настала веома значајна
дела за локалну историју. Свакако је то велики број хроника села међу којима се
највише издваја Цветко Иванов који је написао монографије села Димитровградске општине: Борово, Драговита, Бански Дол, Прача, Скрвеница, Врапча, Планиница, Горња Држина и др, затим из историографије: др Борислава Лилић, Историја
Пирота и околине 1804 - 1918, као приређивач Бледе успомене мог живота Тодора
Поповића, високог српског официра и начелника округа Пиротског (април 1884
- фебруар 1886), који је оставио своје мемоаре, а који се чувају у нашем Архиву
у његовом личном фонду17; Давор Лазаревић: Чеси, Пољаци и Словаци у Пироту
1878 - 1918; Хорско певање у Пироту 1888 - 2018; Хидроелектрана Пирот - историја идеја и стварања; Млекарска школа са домом ученика др Обрен Пејић 1945
- 2012; Руска емиграција у Пироту; Мила Панајотовић, Старе пиротске механе и
кафане; Сашка Велкова и Мила Панајотовић, Заборављени Пирот; Манић Милета, 65 година ватрогаства у Пироту; Војчић Драгослав, Панић Виден, Николић
Горан, Радни полет омладине пиротског краја 1944 - 1989; Ћирић Душан, Камени
угаљ и гарави „Ћира“ у сенци прошлости; Стојановић Гордана, Трагом старих фотографија; Видановић Никола, Трњански родослов и многа друга издања. Поред
тога, Архив даје велике могућности приликом писања монографија школа и институција, изради генеолошких таблица, изучавању занатства, земљорадничких и
сеоских задруга и др.
Дигитализација архивске грађе у сврху
научног истраживања
На крају рада осврнуо бих се на оно што нам је донело савремено друштво,
а то су дигитализација и истраживачки рад у оквиру дигитализованих докумената
који се представљају на интернету. Дигитална ера и доступност на интернету дигиталних или дигитализованих историјских извора и уопште садржаја намењених
оплемењивању човека и његових сазнања, условило је стварање читаве једне гране
науке - дигиталне хуманистике.18 Дигитална ера знатно олакшава приступ документу
од куће, али са друге стране доноси низ замки за истраживаче које могу да га одведу на погрешне закључке. Документи који се објаве на интернету добијају нову
димензију веза и односа. Један документ који је настао као производ нечијег рада
(било да је то правно или физичко лице) у свом основном облику у коме је на17

18

Тодор Поповић, Бледе успомене мог живота, приређивач др Борислава Лилић, објављене су 1996. године, али нажалост не у издању Историјског архива у Пироту, што нам
указује да се у том периоду није водило рачуна о популаризацији архивске грађе.
Види: David M. Barry, Дигитална хуманистика: Први, други и трећи талас. (Digital
humanites first, second and third wave) http://stunlow.blogspot.co.at/2011/01/digital-humanities-first-second-and.html (приступљено 20. 10. 2020.)
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стао (нпр. папир) у склопу осталих докумената истог ствараоца има један контекст
који дигитализацијом и новим везама у свету дигитализованих докумената добија неки нови који више није исти. Објављивањем на интернету контекст у коме се
појављује тај документ опет добија или ствара нови контекст и нове везе да другим документима, па се на тај начин јавља и могућност за његово другачије поимање и коришћење. Схватање контекста у коме је грађа настала или егзистира
помаже његовом бољем разумевању, његовој веродостојности, целовитости и тумачењу.19 Истраживачу мора да се претходно представи принцип провинијенције
и целовитост фонда, потребно је утврдити колико је дигитализовани документ заштићен од накнадних интервенција, верификовати његов идентитет и његову аутентичност, омогућити проверљивост дигитализованих копија у оригиналној грађи
итд. Ту су опет подаци из Водича, обавештајних средстава и евиденција неопходни за истраживача како би разумео како и зашто је настала архивска грађа, у ком
контексту егзистира, какве су корелације са другим документима, какви су живот
и рад творца грађе, његове везе са другима, његово место у друштвеном или државном поретку.20 Непотпуна документицаја и непотпуна информација о творцима
архивске грађе доводе истраживача до селективног мишљења, а самим тим и до
погрешног закључка, што његов научни рад доводи у питање. Потребно је направати баланс између модерних технологија и класичних историографских радова као
што су, на пример, Збирке (зборници) докумената. Да би се избегло пуко објављивање, оно мора да садржи контекст, а то је да објављену грађу прати ауторски текст
у коме ће приређивач или редакција објаснити разлоге објављивања, порекло документа, место где се извори налазе, критеријуме на основу којих су извршени избор и приређивање, односно објављивање документа. Као и у Зборнику, тако је и
приликом објављивања на интернету потребно дати стручну и научну компоненту,
поред уводног текста, избор докумената, њихову рецензију и обраду, коју прати
систем напомена, допуна и објашњења које саставља приређивач или уредник. Најбољи принцип објављивања на интернету, као и објављивање Зборника докумената, јесте након свестраних истраживања и када чине допуну ауторских радова и
њихову документарну подлогу, наравно под условом да су стручно и савесно припремљени. Објављена документа, као и у Зборнику, не могу бити тенденциозно
одабрани извори. Сам избор докумената у складу са жељом приређивача да презентује грађу за или против неке хипотезе представља врсту фалсификовања слике
прошлости. Скраћивање докумената или избацивање делова други је начин прилагођавања извора, који је у суштини фалсификат.21 Само уколико се придржавамо
основних принципа за објављивање Збирке докумената, објављена грађа на интернету може бити драгоцен извор података и информација за даља истраживања.
19

20
21

Слободанка Цветковић, Документи истргнути из контекста - опасност од
манипулисања науком, Међународна конференција „Тузлански архивски дани“, организатор Друштво архивских запосленика Тузланског кантона, Тузла, 27-28. 9 .2019. (у
штампи).
Исто.
Видети: др Здравко Делетић, Врсте историографских радова, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Приштина 2000, бр. 30, 63-71.
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Закључак
Дилема постављена у овом раду гласи - да ли је посао архивисте помагање,
припрема и асистирање научницима или и сам треба да се бави научним радом?
Рад на архивистичким пословима које архивиста свакодневно обавља, писање историјских белешки, рад на обавештајним средствима, комплетирање досијеа фондова, свакако су уско повезани са научним истраживањима. То је примарни рад
једног архивисте, а тек након тога, сходно својим афинитетима, он може да развија
свој научноистраживачки рад који подразумева истраживања и у другим институцијама које су уско повезане са његовом темом обраде. С обзиром на то да су архивисте, бар засада, у већини историчари који по својој вокацији теже да се баве и
научноистраживачким радом поред свакодневног архивистичког посла, што наравно не искључује и да архивисти других стручних профила немају исте амбиције и
тежње. Овај рад имао је за циљ да прикаже испреплетеност у свакодневним активностима једног архивисте. Он ниједног тренутка не сме да заборави свој примарни задатак и обавезе које су му наведене у Уговору о раду, законодавству, Упутствима, Кодексу итд. Са друге стране, пословна политика Архива свакако мора
бити усмерена и на популацију архивске грађе и културно-просветну делатност.
Међутим, рад на културно-просветној делатности не сме да преузме примат у раду Архива и да запослени буду подређени тој делатности. Оно што повезује ове две
тежње јесу научно-обавештајна средства, Водичи, аналитички инвентари, збирке
докумената, који изискују напоран истраживачки рад, али и најадекватнију популацију архивске грађе. Због тога би Архиви требало да се што више усмере на израду и публиковању ових врста стручних публикација.
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The dilemma posed in this work is whether the archivist’s job is helping and assisting
scholars in their work or should he/she be doing academic work? Archival work that the
archivist performs on a daily basis, writing historical notes, work on informative means,
completing of the files of the fonds, are all connected to academic research. That is a primary work of the archivist, and only after that, in accord with his/her affinity, he/she can
develop his/her own scholarly work which further includes research in other institutions
that are closely connected with his/her topic. Most of the archivists, at least for now,
are historians who, by their vocation, are inclined toward scholarly work beside their
everyday archival work which does not mean that those of different professional profiles
do not have the same ambitions and inclinations. This work has for its goal to show that
entanglement in everyday activities of an archivist. The existence of the dilemma whether
the archivist’s role is only to assist or it can be an active role too in academic research, as
it usually is in reality, in that case too the essence is to find the right balance between two
sides. The archivist must not forget his/her primary tasks and duties that are in his/her
employment contract, in the legislation, in the code of conduct, etc. On the other hand, the
operating policy of the archives must be also directed toward popularization of archival
materials and cultural and educational activity. However, cultural and educational work
cannot have primacy in Archive’s work and its employees cannot be subjected to that activity. What connects these two aspirations are the informative means, guides, collections
of documents, analytical inventories that require laborious research work but also the
most adequate popularization of the archival materials. Because of that, the recommendation is that the archives direct their activity toward making and issuing professional
publications of this kind.

Tamara Vijoglavin Mančić1
Arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Brčko, Bosna i Hercegovina

Pregledni rad

PROBLEMI I IZAZOVI ISTRAŽIVANJA
ARHIVSKE GRAĐE NA PRIMJERU IZLOŽBE
TRAGOM BRČANSKIH JEVREJA
Apstrakt: Kako je raspoloživost pisanih izvora o postojanju jevrejske zajednice u Brčkom
u ogromnoj mjeri limitirana uništenjem njihovih arhiva za vrijeme II svjetskog rata, ukazala se
potreba za prihvatanjem savremenih metoda u prikupljanju arhivske građe radi pripreme izložbe
„Tragom brčanskih Jevreja“ u organizaciji Arhiva Brčko distrikta BiH.
Pronalaženje arhivske građe koja će svjedočiti o uspostavljanju, životu i nestanku ove zajednice, pored istraživanja po srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, u znatnom obimu svela
se na vaninstitucionalno prikupljanje arhivske građe, tj. pretragom građe koja se nalazi kod drugih
ustanova, pretraživanjem izvora putem Interneta, kao i arhiva privatnih lica.
Rad pokušava da predstavi na koji način istraživanje i prikupljanje istorijskih izvora putem
Interneta, pored svojih očiglednih prednosti, kao što je brzina pristupa traženoj dokumentaciji, ima
i nedostataka. Takođe, pretraga arhiva drugih ustanova, kao i pretraživanje arhiva privatnih lica,
otvaraju nova pitanja koja se odnose na problematiku načina pribavljanja i korišćenja, utvrđivanja
autentičnosti ovih dokumenata, kao i prilagođavanje arhivista novom načinu rada.
Autor izložbe i autor ovog teksta nastoji da sagleda do kojih je sve istraživačkih saznanja,
izazova i problema naišao pri radu, ali i da ponudi rješenja za prevazilaženje istih, kao i na koji
način će to uticati na dalji rad arhivista ovog Arhiva.
Ključne riječi: pisani izvori, usmeni izvori, vaninstitucionalno istraživanje arhivske
građe, izložba, jevrejska zajednica, Internet, digitalizovana štampa, svjedočenja, arhivista, dostupnost, autentičnost, Arhiv Brčko distrikta BiH

Porast zanimanja za kulturu sjećanja, pa tako i za fenomen svjedočenja, ima
veze sa idejama ubrzanja ili kraja istorije.2
Pronalaženje istorijskih izvora i njihovo kritičko tumačenje u procesu spoznaje prošlosti
jedan je od glavnih problema i odgovornosti koje arhivista preuzima prilikom proučavanja metodologije istorijske nauke.3 Istorijski izvori su sredstvo putem kojih istražujemo
prošlost, ali kojima moramo prvo utvrditi autentičnost i vjerodostojnost, kako bi oni ot1
2

3

arhivistkinja, taravijoglavin@gmail.com
Nina Mihaljinac, Svedočenja i reprezentacija traume u vizuelnim umetnostima, Doktorska
disertacija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, septembar 2016.
Sima Ćirković, Uvod u istorijske studije, autorizovana skripta, Filozofski fakultet, Beograd
1968, 21-40.
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krili istinu i dali svoj puni doprinos proučavanju društva u njegovom totalitetu. Istorijski
izvori su tako postali posrednici odnosno veza između doba u kome se proučava i proučavanog doba, sadašnjosti i budućnosti.4
Kao polaznoj tački za pronalaženje istorijskih izvora istraživač se okreće istorijskim institucijama u koje ubrajamo arhive, biblioteke i muzeje. Svaka od ovih institucija
djeluje u skladu sa principima vlastite profesije, putem uobičajenog načina komunikacije
sa istraživačima, uglavnom istraživanjem konvencionalnim putem, dolaskom u ustanovu,
pregledom inventara i sl. Glavna uloga ovih institucija je da sačuvaju kolektivno sjećanje
u obliku kulturne baštine koju svaka od njih sakuplja, čuva i obrađuje.
Do rekonstrukcije događaja iz prošlosti dolazi se poslije nepredvidivog istraživačkog rada dostupne arhivske građe u istorijskim ustanovama. Ali šta ukoliko je arhivska
građa potrebna za konstrukciju prošlosti nedostupna, izgubljena, nepovratno uništena ili
se nalazi u fragmentima rasuta po svijetu?
Kada ove ustanove nemaju odgovore na naše istraživačke zahtjeve, okrećemo se
vaninstitucionalnom istraživanju arhivske građe.
Vaninstitucionalno istraživanje i prikupljanje arhivske građe, iako zvanično nije
definisano, može se odnositi na istraživanje i prikupljanje arhivske građe van nama dobro
poznatih ustanova koje čuvaju kulturno nasljeđe (arhivi, muzeji i biblioteke). Međutim,
sve tri ustanove djeluju u okviru istog baštinskog okruženja u kojem brojne institucionalne ili vaninstitucionalne ustanove, udruženja i organizacije, pa i privatne osobe, svjesno
ili nesvjesno, prikupljaju i čuvaju dragocjenu građu.5 Međutim, samo poneke od njih
čine građu dostupnom istraživačima, što značajno otežava proces istraživanja, ali može
predstavljati i izazov.
Istraživanje i prikupljanje arhivske građe
o brčanskim Jevrejima
Istraživanje i prikupljanje arhivske građe koja svjedoči o postojanju јevrejske zajednice u Brčkom, o njihovom dolasku, razvoju i surovom nestanku na prostoru sadašnjeg Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ispostavila se kao izuzetan težak i zahtjevan
poduhvat usljed činjenice da su tokom vladavine Nezavisne Države Hrvatske Bosnom i
Hercegovinom uništeni gotovo svi arhivi jevrejskih opština, njihove matične knjige, pa
je tako stradala i većina istorijskih dokumenata koji se odnose na Jevreje na ovim prostorima.6 NDH režim odlučio je uništiti sve tragove koji se odnose na judaizam i Jevreje, a
u slučaju Brčkog to su i uspjeli potpunom fizičkom eliminacijom ove zajednice. Naime,
ona u Brčkom nikada nije ponovo uspostavljena.7 O njoj se u Brčkom nije ni mnogo go4

5
6
7

Svet u napisanoj reči – društvo u ogledalu „prošle stvarnosti”, Ključna znanja iz prošlosti u
nastavnim predmetima, Svet oko nas i Priroda i društvo kao osnova za učenje Istorije, grupa
autora, priručnik, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd 2010.
http://z-a-d.net/arhol/wp-content/uploads/2016/05/4zad-zbornik.pdf (pristupljeno 30. 9. 2020)
Avram Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987.
Ustaški teror se svom žestinom sručio na malobrojnu jevrejsku grupaciju koja je živjela u
Brčkom. Prema podatku koji se donosi u spomenici četristo godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu 1566-1966, Sarajevo, 245, u Brčkom je uoči okupacije zemlje živjelo 350
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vorilo sedamdeset pet godina unazad.
U saradnji sa srodnim kulturnim institucijama u zemlji i inostranstvu (arhivima,
bibliotekama, muzejima), jevrejskim zajednicama, prosvjetnim ustanovama, ali i velikim
dijelom koristeći Internet kao najveći izvor informacija, kao i privatnu arhivsku građu,
uspješno je dokumentovano uspostavljanje jevrejske zajednice u drugoj polovini XIX
vijeka na obali Save. Dočarana je i ispričana priča o njihovim životima, prezentovano
njihovo kulturno-istorijsko i društveno-ekonomsko naslijeđe, a potom i osvjedočena tragedija i surovost njihovog nestanka sa ovih prostora. Izložba Arhiva Brčko distrikta BiH
koja nosi naziv Tragom brčanskih Jevreja, autorke Tamare Vijoglavin Mančić, profesorke
Istorije, imala je svoju promociju 5. februara 2020. godine u Izložbenom salonu vijećnice
u Brčkom.
Ograničenost raspoloživih pisanih izvora o brčanskoj jevrejskoj zajednici u ustanovama kulture nametnula je potrebu za prihvatanjem alternativnih metoda pri istraživanju ove teme. Pristupilo se pretrazi i istraživanju digitalizovane štampe i digitalnih svjedočenja koja se nalaze dostupna za korišćenje i preuzimanje putem Interneta. U skladu
sa njihovom formom čuvanja, pretraživanje ove građe obavljeno je nekonvencionalnim
putem, tj. pomoću računara.
Međutim, istraživanje ove teme odvelo nas je i do arhiva privatnih fizičkih lica, jer
Jevreja, uključujući i emigrante iz Austrije. Od samog početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji status Jevreja postaje izuzetan. Zabranjeno im je kretanje, morali su nositi žutu traku,
odvođeni su na prisilni rad gdje su obavljali najteže poslove, evidentrana im je imovina, nakon
čega su odmah uslijedili njena zaplijena i pljačka, a odmah potom i stalna hapšenja i progoni.
Vrhunac terora nastupio je u decembru 1941. godine kada se prišlo totalnoj fizičkoj likvidaciji.
Nad Židovima su izvršena dva masovna stravična pokolja u kojima su svi bili pobijeni. Akcija
je započela izdavanjem proglasa kotorskog predstojnika u Brčom Većeslava Montanija, u kojemu se pozivaju svi Jevreji da se sakupe u dvorištu gimnazije radi popisa, bez obzira na pol i
dob. Jevreji su po kotarskom upravitelju Montaniju pozvani preko redarstva da se spreme za
koncentracioni logor, što su oni i učinili, poneli sobom veće količine odijela, novaca i raznih
dragocjenosti. Pokazalo se da je to prevara, jer su odatle odvedeni na Savu gdje su bili pobijeni.
Sakupljene Jevreje preuzeli su ustaški odredi na čelu sa ustaškim oficirom Baljak Venturom i u
noći, 7. decembra 1941. godine, koja je bila strahovito hladna, po dubokom snijegu, odveli su,
vezane žicom, sve Jevreje, nedaleko od grada do Save, na pontonski most. Iskupio je i potjerao
na Savu sve jevrejske stanovnike tog mjesta, muškarce, žene, djecu. Rekvirirali su čekiće od
većeg broja bravara i kovača te ih sve u noći pobili. Skinuli su ih gole i onda djecu na očigled
roditelja i roditelje na očigled djece čekićem udarali u tjeme i noževima pobili i zaklali, a onda
pobacali u Savu. Ovo sve izvršili su tako temeljno da nijedno dijete u kolijevci, nijedan starac
ili bolesnik u krevetu nisu ostali pošteđeni. Tako je domaće jevrejsko stanovništvo na najzvjerskiji način do poslednjega istrijebljeno. Ustaše su na pravoslavnom groblju, 10. decembra
1941. godine, poklali i sve porodice Jevreja – emigrante. Po naređenju načelnika Montanija
doveli su sve Jevreje koji su emigrirali iz Austrije kod srpske kapele na starom srpskom groblju
koja je bila malo dalje od grada i tu ih opljačkali do gola i udarali čekićem u glavu, te tako onesviještene bacali u rupu i zatrpali. Iza tih ubistava uslijedila je pljačka jevrejskog imetka, koju
su izvršili Montani i njegove ustaše. (Eli Tauber, Holokaust u Bosni i Hercegovini, Konačno
rješenje Jevrejskog pitanja u Bosni i Hercegovini. 3.7. Brčko. Sarajevo 2014; Dr Fikreta Jelić
– Butić, Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-u, Prilog: istraživanju politike ustaškog
režima u Brčkom u periodu od 1941. do 1945, Tuzla 1985, 323 - 324.
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upravo privatna lica, svjesno ili nesvjesno, sakupljaju i skladište arhivsku građu, koja se
ponekad čuva zaboravljena u kutijama i podrumima, a često i u sjećanjima, prepuštena
sudu imaoca o njihovoj vrijednosti i značaju. Privatne arhive (dokumenti i fotografije),
kao i zabilježena svjedočenja preživjelih članova jevrejskih porodica, pružili su nam novi
uvid u život i smrt brčanskih Jevreja i upotpunile izložbu neprocjenjivim saznanjima.
Dodatno, značaj ovih novozabilježenih svjedočenja daju istraživačkom radu novu
dimenziju u kojoj istoričar/arhivista od pukog sakupljača istorijskih izvora postaje i stvaralac arhivske građe.
Štampa kao pisani izvor
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Pisani izvori, kao osnovni vid spoznaje o prošlosti, dijele se na narativne, dokumenta i publikacije.8 Za polaznu tačku istraživanja okrenuli smo se publikacijama u koje
spadaju časopisi i novine kao jedan od uporišta razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta
jednog naroda. Publikacije su pored informativnog karaktera često bili i pokretački talas,
one su bile promoteri savremenih ideja u jednom društvu, a služili su i aktivno kao forum
za razmjenu mišljenja. Časopisi i novine predstavljaju izdanja koja objavljuju tekstove
od interesa za javnost čija je pažnja usmerena ka određenoj problematici. Oblast koja je
obuhvaćena datom problematikom omeđena je sa jedne strane segmentom svakodnevnog
života, dok nasuprot tome egzistira tematika u vezi sa najužom stručnom djelatnošću.9
Njihov značaj ogleda se u pružanju kompletnije predstave o opštoj atmosferi i duhovnom
stanju doba koje je predmet izučavanja, što dokumenta ne mogu da dočaraju.
Novine su se naglo proširile od početka XIX vijeka kad je pronađena mašina za
brzo štampanje. Njihovoj sve većoj ulozi doprinijelo je i usavršavanje sredstava komunikacije. Iako su se u toku svoje istorije novine prilično mijenjale sačuvale su raznovrsnost
i širinu interesovanja koja ih čini pogodnim i omiljenim izvorima. Pitanje autentičnosti,
vremena i mjesta nastanka uopšte se ne postavlja. Novine su nepogodne za falsifikovanje,
a nose podatke o izlaženju. Teže je sa autorima koji se često javljaju anonimno ili pseudonimno, veoma se često crpilo iz nepouzdanih izvora, ili su jedne novine prepisivale
vijesti od drugih. Ovo je okolnost koja se mora uzimati u obzir prilikom upotrebe štampe
kao izvora.
Pored toga, novine su veoma rano postale oružje pojedinih političkih, društvenih
ili privrednih krugova i posmatrale su stvari i obavještavale iz jednog naročitog ugla.10
Sasvim je razumljivo da bi prilikom korištenja trebalo razlikovati pojedine natpise iz
štampe, počevši od dnevnih vijesti, dopisa, komentara i reportaža, pa do zvaničnih stavova redakcija ili rukovodstva pojedinih političkih partija, organizacija i grupa. Objavljene
deklaracije, rezolucije, razni statuti i pravila, kao i programski članci, spadaju u primarne
8

9
10

Slobodanka Cvetković, Web 2.0 alati-nove mogućnosti za arhive, Arhivska praksa 2013, Tuzla
2013. Dostupno na: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/arhivi-i-internet/71-slobodanka-cvetkovic- web-2-0-alati-nove-mogucnosti-za-arhive (pristupljeno 25. 2. 2020.)
Milica Obrenović, Knjiga o štampi, Master rad, Univerzitet Singidunum, Beograd 2014.
Sima Ćirković, Uvod u istorijske studije, autorizovana skripta, Filozofski fakultet, Beograd
1968, 21-40.
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istorijske izvore, bez obzira na to da li se nalaze u štampi ili u fondovima pojedinih arhiva.11
Razvoj štampe u Bosni i Hercegovini vezuje se za period druge polovine XIX
vijeka. U periodu osmanlijske vladavine, novine koje su izlazile štampane su na turskom
i srpskom jeziku. Poslije Berlinskog kongresa 1878. godine, Austrougarska je okupirala
Bosnu i Hercegovinu. Za sve narode u Bosni i Hercegovini nastupilo je jedno novo poglavlje u istoriji koje je obilovalo potresnim događajima, ali i uticalo na sve jaču izgradnju
nacionalnog identiteta. Svaka vjerska zajednica i svaki narod osnivali su svoje novine.
Značaj Jevrejske štampe
Konkretniji primjer značaja medija i sadržaja koji je objavljen u njima nalazimo
u primjeru novinarskih izdanja koje su izlazile u Sarajevu u periodu između dva svjetska
rata, a koje zajedničkim imeniteljom zovemo Jevrejska štampa. Jedino svjedočanstvo
o životu, običajima, kulturnim dešavanjima za izučavanje sociološko-kulturnih navika
ljudi kojih više nema predstavlja pet novina koje su izlazile u periodu od 1900/1901. do
1941. godine.12 Bio je to period kada su jevrejska štampa i periodika doživjeli svoj vrhunac. Prvi časopis koji se sadržajno bavio Jevrejima pojavio se 1920. godine pod nazivom
La Alborada (Zora/Svitanje). Izašlo je samo tridesetak brojeva i poslije toga je ugašen.
Izlazio je jedanput nedjeljno na španskom jeziku. Jevrejski glas je imao najveću kontinuiranost izlaženja. Prvi broj se pojavio 13. januara 1928, a redakcija je posljednji broj u
štampu poslala 11. aprila 1941. godine. Pisan je na našem jeziku. U periodu nakon pojavljivanja La Alborade i gašenja Jevrejskog glasa bilježimo postojanje časopisa Židovska
svijest (1918-1924), Narodna židovska svijest (1924-1927), Jevrejska tribina (1921) i
Jevrejski život (1924-1926). U većini slučajeva pomenuti časopisi su svojim sadržajem i
prilozima u velikoj mjeri tretirali jevrejska pitanja u BiH i svijetu.13
Ova štampana slova, pretočena u raznovrsne članke, izvještaje sa konferencija,
feljtone, objave, reklame, ilustracije, dopise i oglase predstavljaju pravo blago. Pored
uvodnog (naslovnice) teksta, u časopisu su bile zastupljene i stalne rubrike: Podlistak,
Iz svijeta, Vijesti i bilješke, Iz Redakcije, Širom Jugoslavije, Gradske vijesti, Dobrovoljni
prilozi Tiskovnom fondu i Oglasi. Nerijetko su se na stranicama ovih novina objavljivali
dijelovi knjiga koje su danas nepovratno izgubljeni. Svaki članak ili tekst svjedočanstvo
je o životu duhovno i intelektualno bogate zajednice. U Jevrejskom glasu, koji je izlazio
sve do 1941. godine, moguće je i naslutiti „nevrijeme“ koje će uslijediti i koje će okrutno
prekinuti život ove zajednice. Stoga, zahvaljujući sačuvanim novinama, u mogućnosti
smo rekonstruisati živote Jevreja, koristeći sadržaj koji je objavljivan na stranicama ovih
novina.
11

12

13

Nikola Babić, Radnička štampa u Bosni i Hercegovini do 1941. godine kao istorijski izvor. Prilozi 4:633-639. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=761354 (pristupljeno 25. 2. 2020.)
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, Katalog izložbe „Brčko u štampi u Austrougarskom
periodu“, Brčko 2019, 5-9.
Inforbiro mediacentar Sarajevo, https://www.media.ba/bs/magazin-novinarstvo/novine-i-kalendari- kulturno-prosvjetnih-drustava (pristupljeno 20. 7. 2020)
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Digitalizovana štampa na Internetu - prednosti i mane
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Od kako su se na Internetu pojavila digitalizovana izdanja starih publikacija, prednost korišćenja digitalne kopije novina ili časopisa u odnosu na klasičan papirni oblik postao je nemjerljiv. Ovakva digitalna kopija obezbjeđuje najbrži i najjednostavniji pristup
svim korisnicima.
Takođe, stare novine su izuzetno osjetljiva građa, jer su štampane na krhkom,
nekvalitetnom papiru i često u velikim formatima nezgrapnim za rukovanje i arhiviranje.
Nove tehnologije omogućile su zaštitu originala od česte upotrebe: od 30-tih godina prošlog vijeka stare se novine pohranjuju na kvalitetnim mikrofilmovima, a kasnijih godina
uvedena je i digitalizacija. Dok se mikrofilm može pregledati u čitaonicama, digitalna
kopija dostupna je neograničenom broju korisnika na daljinu putem Interneta.14
Zaštita originalne arhivske građe od ručnog prelistavanja, habanja, cijepanja i uništenja ovim je putem osigurana. Dodatno, ovako digitalizovani časopisi prestaju da budu
povezani samo sa ciljem da novine i magazini budu sačuvani, nego teže da sadržaj bude
pretraživ na daljinu i dostupan širem javnom mnjenju.15 Na ovakav način interes za sadržaj novina i magazina izlazi iz interesovanja istoričara, bibliotekara i istraživača i dolazi
do svakog korisnika zainteresovanog za datu temu.
Međutim, prilikom korištenja digitalizovane štampe moguće je susresti se sa loše
skeniranom, odsječenom ili nečitljivom digitalnom kopijom. U tom slucaju, istraživači
arhivske građe, posebno istoričari, moraju uporediti digitalizovan primjerak sa originalom i poslije kritičke provjere dokumenta doći do potrebnog saznanja o istorijskoj temi
koju proučava.
Istraživanje štampe za potrebe izložbe
Tragom brčanskih Jevreja
Za istraživanje publikacija u vezi sa za brčanskim Jevrejima obratili smo se digitalnom arhivu „Infobiro“ Mediacentar Sarajevo koji možete pretraživati na internet adresi www.infobiro.ba.16
Sa više stotina hiljada sačuvanih tekstova i kontinuiranim rastom unosa, Infobiro
je prvi i jedini bosanskohercegovački internet resursni centar u kojem tekstove pretražujete po ključnoj riječi. Svakodnevno se unosi preko 300 tekstova iz ovih publikacija, a
vrši se i retroaktivni unos izdanja iz prošlih godina. Sajt je jednostavan za korišćenje i na
bosanskom je jeziku.
14

15
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Dušanka Palibrk Značaj i dostupnost digitalnih arhiva dnevnih novina (diplomski rad), Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakulter, Rijeka 2017, 47.
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, Katalog izložbe „Brčko u štampi u Austrougarskom
periodu“, Brčko 2019, 5-9.
Pretražive digitalizirane verzije historijske štampe u BiH dio su Projekta zaštite i arhiviranja
kulturno-historijskog blaga bosanskohercegovačke štampe 1866-2016, koji Mediacentar provodi uz podršku Ministarstva kulture i sporta FBiH. Inforbiro mediacentar https://www.media.
ba/bs/magazin-novinarstvo/novine-i-kalendari-kulturno-prosvjetnih-drustava (pristupljeno
20. 7. 2020)
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Stranica je uređena uz atraktivan
dizajn prikaza, čemu se poklanja posebna
pažnja polju za pretraživanje, a početna slika naslovnice jasno govori o sadržini stranice. Uz pojašnjenje svrhe stranice i šta ona
nudi korisnicima, moguće je informisati se
rubrikama Na današnji dan, U fokusu i Arhiva štampe. Sama Arhiva štampe sastoji se
od tri dijela:
1. Historijski arhiv štampe – besplatne
digitalne verzije najranije štampe u
BiH;
2. Savremena štampa – stotine hiljade
tekstova iz najznačajnijih publikacija
iz BiH i regiona od 2003. do danas;
3. Istraživanje i analize – online istraživanja i analiza nevladinih organizacija
iz jugoistočne Europe.

Rezultat pretraživanja stranice
Infobiro Mediacentar Sarajevo po pojmu
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Arhiv sadrži neke od najranijih časopisa i novina u BiH. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH
u cjelini je neograničen i besplatan za sve
Primjer pronađenog članka za preuzimanje sa stranice
registrovane korisnike digitalnog arhiva InInfobiro Mediacentar Sarajevo
fobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama
iz BiH.
Da biste imali pristup cijelim tekstovima i dokumentima pohranjenim u Infobiro
(digitalni arhiv – Savremena štampa), potrebno je da imate pretplatu za korištenje usluga
arhiva.
Kako predmet istraživanja obuhvata pretraživanje Historijskog arhiva, samo popunjavanje forme registracije bilo je dovoljno kako bismo pristupili daljnjem istraživanju
i pretrazi građe koja nas interesuje. Pretraga po pojmu „Brčko Jevreji“ vratila je 18 rezultata raspoređenih na sledeći način:
• po dodatnim filterima pretrage: 1. Medijski sadržaj; 2. Business;
• po kategorijama: 1. Komentar; 2. Feljton; 3. Intervju;
• po vremenskim periodima od 1850 – (1917).
Period našeg istraživanja od 1919. do 1941. godine, po dobijenim rezultatima
iznosio je samo tri (3) članka. Pronađeni članak možete snimiti na svoj računar u pdf
formatu, odštampati ili poslati e-mailom sa kratkom porukom osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.
Lakoća korišćenja i kvalitetna rezolucija dva su najbolja opisa ovog sajta. Međutim, iznenađeni malim brojem dobijenih rezultata, Služba za arhiv obratila se samom
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rukovodstvu Infobiro Media centar Arhiva. Po saznanju da Jevrejska štampa, iako sačuvana i digitalizovana, nije dostupna korisnicima, obratili smo se njima sa prijedlogom o
zajedničkom projektu i saradnji.
Naime tzv. Jevrejska štampa nema značajnu čitalačku publiku i ne budi veliko
interesovanje istraživača, pa kao takva nije kompletna postavljena na stranicu Inforbiroa,
već su samo dostupna određena, malobrojna izdanja. Kao rezultat, a poslije zaključenja
poslovne saradnje Media centra Infobiro i Arhiva Brčko distrikta BiH, kompletno sačuvana i dostupna Jevrejska štampa data nam je na korištenje u pdf formatu na uređajima
za čuvanje podataka (DVD).
Kao primjer, na samoj stranici dostupno je 19 izdanja ovog časopisa perioda od
1918. do 1920, dok ukupno dostupna građa ovog časopisa iznosi 200 izdanja perioda od
1919. do 1923. godine.
Otpočeta je dvomjesečna pretraga ove arhivske građe po pojmu „Brčko“ i varijantama tog naziva „Brcko“, „Brčka“, „Brcko“. Kako su tekstovi pisani i ćiriličnim i
latiničnim pismom, pretraga je morala biti prilagođena i ovoj prepreci.
Ipak, veliki trud i upornost bili su nagrađeni novim brojem pronađenih članaka
koji su znatno obogatili i ispričali priču o brčanskim jevrejima na području tadašnjeg
grada Brčkog. Ukupno je
pronađen 231 članak koji se
odnosi na istoriju jevrejske
zajednice na teritoriji Brčkog
i koji su umnogome ispričali
svoj dio priče, dopunili nedorečeno i vratili izgubljeni glas
jevrejskoj zajednici koja je
na najsvirepiji način decembra 1941. godine izbrisana iz
istorije ovog grada.
Primjer članka iz Jevrejskog glasa Sarajevo, objavljenog 25. aprila 1930.
Jedan od primjera dragodine, broj 17, na kojem se nalazi fotografija Brčanske sinagoge
gocjenosti ove građe jeste
članak iz Jevrejskog glasa Sarajevo iz 1930. godine u kojem se detaljno izlaže stanje
jevrejske zajednice naseljene u Brčkom, a naveden je i opis Brčanske sinagoge17 (sa fotografijom) koja je dignuta u vazduh 20. maja 1941. godine. O ovom hramu gotovo da ništa
ne znamo. Postoje dvije razglednice na kojoj je prikazan, ali podaci o izgradnji hrama su
zauvijek izgubljeni. Stoga je ovaj članak od neprocjenjive vrijednosti za istoriju jevrejske
zajednice u Brčkom.
Iako tradicionalna istoriografska škola po ustaljenoj klasifikaciji istorijskih izvora
17

U izvještaju Zapovjedništva 6. Hrvatske oružničke pukovnije, Sarajevo, 3. V 1941. godine,
o unutrašnjoj situaciji je napisano sljedeće: (10) 20. svibnja 1941. g. Brčkom su njemački
vojnici zapalili jevrejsku sinagogu koja je do temelja izgorjela. Jevrejski hram digla je u zrak
jedna posebna njemačka grupa koja je uvečer u mjesnom kinu prikazala jedan propagandni
antisemitski film, a poslije prikazivanja filma srušila hram. U-D M-68, Arhiva Jevrejskog
istorijskog muzeja Beograd.
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pristupa sa izvjesnom skepsom štampi svrstavajući je u sporedan izvor18, mi slobodno
možemo zaključiti da je značaj upotrebe štampe kao istorijskog izvora od krucijalnog
značaja za pisanje istorije Jevreja i kao takav predstavlja jedan od značajnijih pisanih
izvora.
Svjedočenja kao usmeni istorijski izvor
Klasifikovanje i imenovanje istorijskih izvora po zajedničkim karakteristikama
dijeli se na materijalne, pisane i usmene izvore.19 Usmena istorija je, u osnovi, bilježenje
i analiza usmenih svjedočanstava o prošlosti. Može postojati u različitim oblicima i odnositi se na:
• zajedničko znanje, koje se odnosi na prošlost i prenosi se sa generacije na generaciju (usmena tradicija);
• pripovjest o događajima iz života pojedinaca koji su imali odlučujući uticaj na taj
život i dali mu smisao (usmena biografija);
• lična sjećanja pojedinaca na određene događaje, probleme ili iskustva koja je preživjeo u nekom djelu svoje prošlosti;
• usmeni prikaz očevidaca zabilježen tokom ili neposredno poslije događaja.20
Usmena istorija je metoda sprovođenja istorijskog istraživanja kroz snimljene ili
zabilježene intervjue kojim se sistematski prikupljaju svjedočenja živih ljudi sa sopstvenim iskustvom o istorijski značajnim događajima. Usmena istorija nije folklor, trač, rekla-kazala ili glasina.21 Ovom metodom sagovornik se sjeća istorijskog događaja za dobro
pripremljenog istoričara/anketara, sa ciljem da se stvori istorijski zapis koji će poslije
analize postaviti u tačan istorijski kontekst. Istoričar/anketar se dalje brine za čuvanje
ovih nastalih izvora koji će kasnije biti korišćeni za istraživanje, navođenje u raznim publikacijama, video-dokumentarcima, muzejskim izložbama, dramatizacijama ili drugim
oblicima javnih prezentacija.
Usmeni izvori nastali su sa ciljem da o nečemu posvjedoče. „Razgovor sa svjedokom učesnikom u prošlim događajima s ciljem istorijske rekonstrukcije znatno je uticao na savremenu istoriografiju.“22 Očevici važnih istorijskih događaja predstavljaju žive
svjedoke vremena koje izučavamo, a informacije koje mogu da nam pruže od izuzetne
su važnosti.
Međutim, da li možemo slijepo vjerovati ovakvim izvorima? Problem sa kojima
se susrećemo u korišćenju usmene istorije, kao metode bilježenja istorije, jeste dokaz
18

19

20

21
22

Nikola Babić, Radnička štampa u Bosni i Hercegovini do 1941. godine kao istorijski izvor. Prilozi 4:633-639. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=761354 (pristupljeno 20. 7. 2020.)
Ključna znanja iz prošlosti u nastavnim predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo kao osnova za učenje istrorije, Priručnik za učiteljice i učitelje, Beograd 2010.
Robert Stradling, Nastava evropske istorije dvadesetog veka, https://rm.coe.int/168049423a
(pristupljeno 2. 9. 2020)
http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html (pristupljeno 31. 8. 2020)
Nina Mihaljinac, Svedočenja i reprezentacija traume u vizuelnim umetnostima, Doktorska disertacija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, septembar 2016.
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autentičnosti svjedokovog iskaza. Usmena istorija klasifikovana je često kao nepouzdan
istorijski izvor, jer se smatra svjedokovim mišljenjem, njegovom subjektivnom pričom ili
percepcijom događaja koja sadrži elemente istorijske istine. Iako značajan izvor za proučavanje i razumijevanje istorijskih događaja, svjedočenja mogu biti neiskrena, pogrešna,
pa čak i samoobmanjuća u vezi sa istorijskim činjenicama. Takođe, svjedočenje nastaje
ponekad i mnogo kasnije od samog događaja, pa je njegova tačnost prepuštena memoriji
svjedoka.
Da bi odredio da li je ovakav izvor kvalitetan, istoričar mora rekonstruisati prošli
događaj, uporediti ga sa drugim pisanim izvorima, pa doživeti proživljeno. Zato se svjedočenja kao izvor uzimaju sa oprezom, onda kada drugi izvori ne uspiju da dokumentuju
cjelokupan istorijski događaj.
Upis, (re)produkcija i recepcija svjedočenja definisani su medijem na kojem su
zabilježeni. Svjedočenja se pojavljuju kao pisana, vizuelna, auditivna i multimedijalna
svjedočanstva, kao anegdote, romani i priče, istoriografski spisi, fotografije, dokumentarni i igrani filmovi, religiozni tekstovi, performansi i predstave, digitalni hipertekstovi
i tako dalje. Svaki od ovih medija ima svoj poseban način „pamćenja” i ostavlja trag na
sjećanju koje stvara.23
Jedan od ključnih razloga za razvoj interesovanja za oblast kolektivnog pamćenja
je doslovno izumiranje svjedoka Holokausta, ljudi koji su preživjeli i pamte zločine II
svjetskog rata. Holokaust je prouzrokovao ekspanziju zanimanja za kolektivno pamćenje,
a posebno za bavljenje fenomenom svjedočenja.24
Osnovni zadatak svjedočenja je da vrati glas ubijenim i nestalim žrtvama. S druge
strane, za istoričara, usmena istorija, dobro prikupljena i kritički sagledana, daje osjećaj ostvarenja jer znate da ste otrgli zaboravu nešto dragocjeno iz prošlosti. Značaj ovih
svjedočenja nije samo u raskrinkavanju zločina, ovaj izvor nije samo dopunski izvor za
nedoumice i nejasnoće u rekonstrukciji istorijskog događaja, oni su i spomenik žrtvi.
Imena više od milion žrtava ostaju nepoznata - a vrijeme ističe.
Yad Vashem
Digitalizovana svjedočenja na Internetu
Internet, kao platforma za najdinamičniju razmjenu informacija u istoriji ljudske
civilizacije, imao je presudnu ulogu na prikupljanje podataka i razvoj kulture sjećanja.
Prisustvo raznih internet baza, sajtova i elektronskih arhiva služi za sakupljanje podataka
koje nam mogu pomoći u istraživanju.
Stranica pod nazivom Yad Vashem predstavlja zvanični memorijalni centar za jevrejske žrtve Holokausta. Iako Yad Vashem jeste institucija, istraživački rad na ovoj stranici odveo nas je u novi smjer prikupljanja arhivske građe, pa je stoga potrebno i vrijedno
obrazložiti i sam put.
23

24

dr Nina Mihaljinac, Mediji i tvorba sećanja, Medijski dijalozi – časopis za istraživanje medija
i društva, broj 26, Istraživački medijski centar - Podgorica, Podgorica 2017.
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Centru Yad Vashem povjereno je dokumentovanje istorije jevrejskog naroda za
vrijeme Holokausta, uz očuvanje sjećanja i svjedočanstava svake od šest miliona žrtava, kao i prenošenje naslijeđa Holokausta novim generacijama putem arhiva, biblioteke,
škole, muzeja i priznanja „Pravednik među narodima“.25 Ovoj bazi možete imati pristup
preko adrese https://www.yadvashem.org/.
Yad Vashem je prikupio i zabilježio imena i biografske detalje miliona žrtava sistematskog židovskog progona tokom Holokausta (Shoah). Životi četiri miliona osam stotina hiljada, od šest miliona Židova koje su nacisti ubili, pomenuti su na ovom mjestu.
Ova baza podataka sadrži podatke o žrtvama Shoaha: onima koji su ubijeni i onima čija
se sudbina tek treba utvrditi. Cilj ove baze podataka je istrajavanje u nastojanjima da se
vrati identitet svih žrtava.
Upravo u tom duhu i sa tom namjerom pristupljeno je u realizaciji izložbe Tragom
brčanskih Jevreja koja će ispričati njihovu zaboravljenu životnu priču i vratiti im izgubljeni glas.
Za korišćenje virtuelnog muzeja, arhive fotografija, dokumenata i usmene istorije
Yad Vashem, potrebno vam je znanje engleskog jezika i osnovno snalaženje na internet
stranici. Nije potrebna registracija, a omogućeno je besplatno preuzimanje dokumenata
koje se dobija u pdf formatu. Pretraživanje pojmova, na latiničnom pismu, omogućeno je
u sljedećim bazama i dobijeni su ovi rezultati:
• Shoah Names Database (pretraživanje žrtava Holokausta po imenu, prezimenu i
mjestu prebivališta - 12 rezultata vezanih za pojam „Brcko“);
• The Photo Archive (pretraživanje fotografija po pojmu „Brcko“ - 7 rezultata);
• The Documents archive (pretraživanje dokumenata o žrtvama Holokausta po pojmu „Brcko“ - 9 rezultata);
• The righteous Database (pretraživanje zaslužnih građana – bez rezultata);
• Survivor Testimonies (pretraživanje svjedočenja preživjelih – bez rezultata);
• Deportations Database (pretraživanje dokumentacije o deportaciji – bez rezultata);
• The library (pretraživanje biblioteke);
• Online film Catalog (pretraživanje filmskog kataloga – bez rezultata).
Koliko je dokumentacija preuzeta iz baze podataka Yad Vašem uticala na kompletiranje izložbe Tragom brčanskih jevreja govori činjenica da je dvadeset i tri puta naziv
stranice naveden kao izvor u katalogu izložbe, kao i da je uz pomoć ove građe rekonstruisana ili dopunjena biografija dvadeset i jedne jevrejske porodice koje su živjele u
Brčkom, a kojima je bio izbrisan svaki trag.
Potrebno je naglasiti da su svjedočenja za potrebe izložbe Tragom brčanskih Jevreja
25

Memorijalni centar „Jad Vašem“ osnovan je 1953. na osnovu odredaba zakona izglasanog u
izraelskoj skupštini - Knesetu. Smešten na Har Hazikaronu, Brdu sećanja u Jerusalimu, „Jad
Vašem“ predstavlјa veliki kompleks sa stazama oivičenim drvoredima koje vode do muzeja,
izložbenih prostora, arhiva, spomenika, skulptura i spomen-obeležja. https://www.yadvashem.
org/education/other-languages/serbian/about-yad-vashem.html (pristupljeno 5. 8. 2020)
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korišćena prvenstveno kao dopunski izvor
za nejasnoće u rekonstrukciji biografija jevrejskih porodica koje su živjele, radili, stvarale i stradale u tadašnjem Brčkom.
Istraživanje svjedočenja za
potrebe izložbe
Tragom brčanskih Jevreja
Rezultat pretraživanja fotografija stranice Yad Vashem
po pojmu „Brcko”
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Korištenje digitalizovanih svjedočenja za
potrebe popunjavanja nedoumica prilikom
pisanja biografija jevrejskih brčanskih porodica neizmjerno je obogatila izložbu i rasvjetlila izgubljene živote, ali nas uvela i u problematiku kritičkog rasuđivanja ovih iskaza.
Pouzdanost jednog svjedočenja koji se nalaze na stranici Yad Vashem je doveden u pitanje
prilikom istraživanja jevrejske brčanske porodice Marton, aškenaskog porijekla.
Naime, u našem posjedu imali smo četiri različita izvora sa imenima članova porodice Marton:
-- Izvod iz Glavnog kataloga Trgovačke škole u Brčkom, školske 1926/27. godinu,
na ime Marton A. Pavle, rođenog 23. avgusta 1910. godine u Sarajevu, od oca
Armina Martona, direktora Agrarne i komercijalne banke u Brčkom, sa prebivalištem u Brčkom, u ulici Mahumlagića 1;26
-- Konfiskaciju imovine na ime Ludviga Martona, rođenog 1878. godine, koji se u
Brčkom bavio proizvodnjom i prodajom šljiva27, a u Sarajevu posjedovao nekretine i staklanu;28
-- Spisak žrtava i oštećenika, sreza Brčko, Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača, u kojem se navodi ime Marton Ružice, domaćica
42 godine, koja je ubijena 12. XII 1941. godine u Brčkom u masovnom pokolju
Nijemaca nad lokalnim jevrejskim stanovništvom;29
-- Svjedočanstvo o smrti na ime Marton Ružice (djevojačko Polak), rođene u Brčkom, 1899. godine, udata, ubijena u Brčkom, 10. XII 1941. godine.

Ipak, navedena dokumentacija nije bila dovoljna da bi se razumjela porodična
istorija i napisalo genealoško stablo. Uz pomoć društvenih mreža stupili smo u kontakt sa
nasljednikom porodice Marton, Ozrenom Martonom, praunukom Ludviga Martona, brata
Arminovog, sa prebivalištem u Zagrebu, koji nam je sa velikim oduševljenjem ustupio
privatnu arhivsku građu, tj. porodičnu arhivu (dokumentaciju i fotografije) za potrebe
izložbe.
26

27

28

29

JU Ekonomska škola Brčko, Glavni katalog Trgovačke škole u Brčkom školske 1926/27. godine.
Arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; Imovinsko-pravna služba Opštine Brčko od 1945.
do 1992. godine; Podfond: Konfiskacije, broj dosijea 392.
Tauber Elijas, Jevreji kao nerazdvojni dio razvoja privrede i kulture u Bosni i Hercegovini,
Prilog: Jevreji u privredi Bosne i Hercegovine, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2011, 97.
Arhiv Bosne i Hercegovine; Zemalјska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih
pomagača – Sarajevo 1944-1947.
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Poslije analize građe i obavljenog
intervjua sa gospodinom Martonom, napisana je kratka istorija ove porodice za
vrijeme njihovog života u Brčkom, kao i
poslije.
Tom prilikom smo ustanovili da su
se braća Ludvig i Armin, iz poslovnih razloga, nastanili u Brčko iz Sarajeva, da je
Armin imao sina Pala, učenika Trgovačke škole, i kćerku Margitu (udatu Pick).
Ružica Marton, supruga Arminova, prema
dva raspoloživa izvora, ubijena je u stra173
hovitom pokolju jevrejskog stanovništa
decembra 1941. godine u Brčkom.
Međutim, među dokumentacijom
koju nam je ustupio Ozren Marton nalaze
se dvije fotografije, na kojima je označena Ružica Marton, a koje datiraju poslije
navedene likvidacije Jevreja u Brčkom
1941. godine. Prva fotografija, na kojoj se
nalaze Armin Marton i njegova supruga
Ružica, nastala je u Rimu 1958. godine.
Druga fotografija nastala je u Izraelu, bez
naznake datuma, ali se pouzdano može
zaključiti da je fotografisana poslije II
Svjedočanstvo o smrti na ime Marton Ružice, Yad Vashem
svetskog rata. Na njoj se nalazi porodica
Marton i Pick. Pored Armina Martona prisutna je i Ružica Marton.
Po pismenom svjedočenju Armina Martona, on se sa porodicom uspio spasiti bijegom 1941. godine iz Brčkog za Italiju.30 Međutim, u svom pismu, a koje je ujedno i testament, ne navodi imena
članova porodice. Porodica Marton i danas živi u Rimu i Izraelu, o
čemu svjedoče porodične fotografije i arhiva dokumenata.
Ostaje otvoreno pitanje svjedočenja smrti Ružice Marton
koja se nalaze na stranici Yad Vashem koja je u sukobu sa iskazom
Ozrena Martona i fotografijama koje nam je nesebično posudio.
Samo svjedočenje nema potpis svjedoka kako bismo prosudili o
objektivnosti samog svjedočenja, kao ni datum koji bi nam govorio
Marton i supruga Ruža
da li je iskaz bio prepušten memoriji svjedoka. Nemamo osnovu su- Armin
Marton 1958. godine, Rim
diti da je svjedočenje krivotvoreno ili nevjerodostojno.
(privatna zbirka)
30

Zadržao se kratko vrijeme u Sarajevu. Iz Brčkog je poneo i 50 /pedeset/ komada zlatnika
Napoleondora, koje je ostavio u stanu svoje sestre i šogora, plašeći se da ih ponese sa sobom.
Izjavom od 5. aprila 1962. godine iz Rima, sada Arminio Marton, ostavio je svom nećaku
Josipu Martonu 50 komada zlatnika (sinu pokojnog brata Ludviga Martona iz Sarajeva).
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Kako nemamo zvaničan dokument o smrti naše nekadašnje sugrađanke Ružice
Marton, pa i uprkos svjedočenju Ozrena Martona, koji nije direktan nasljednik, ne možemo pouzdano tvrditi da je Ružica Marton preživjela stravičnu sudbinu većine brčanskih
Jevreja. Stoga je na legendama fotografija, izloženih za potrebe izložbe, ona označena
kao supruga Armina Martona.
Međutim, sporno svjedočenje, bilo ono tačno ili ne, daje nam zadatak i opomenu
da usmeni istorijski izvori moraju biti temeljno i kritički analizirani kako bi se koristili
kao dopuna drugim pisanim istorijskim izvorima, pa na taj način pružili svoj doprinos u
proučavanju i razumijevanju istorijskih događaja.
Pored dokumentovane biografije porodice Marton, stupili smo u kontakt sa još
tri potomka jevrejskih porodica koje su živjele u Brčkom: Hajduk, Avramović (Koen) i
Proskauer.
Svjedočenja ovih naslijednika zabilježena su i dokumentovana. Iako su ona inicijalno služila kao pomoćni izvor, način da se poveže priča i upotpuni arhivska građa,
desilo se upravo suprotno. Oni su bili ti koji su ovu izložbu učinili interesantnijom, višedimenzionalnom, njihova svjedočenja pružila su posjetiocima jasnu sliku o ne tako
davnom postojanju jevrejske zajednice u Brčkom, ali zajednice koja je sedamdeset i pet
godina bila ovijena velom tame, zamračena i spominjana jedino u kontekstu njihovog
stradanja. Njihovi životi do ove izložbe nisu postojali, samo je bio zapamćen njihov svirepi nestanak.
Svjedočenja potomaka oživjela su požutjele dokumente i fotografije na panoima,
povezali doba koje se istraživalo i proučavalo, uspješno su svoju prošlost na egzaktan i
efektan način prezentovali u sadašnjost.
Izložba Tragom brčanskih Jevreja svečano je otvorena 5. februara 2020. godine
u izložbenom salonu Gradske vijećnice, pred velikim brojem sugrađana, predstavnika
Jevrejske zajednice
Bosne i Hercegovine,
preživjelih potomaka
jevrejskih brčanskih
porodica, zvaničnika
Vlade Brčko distrikta
BiH, kolega i saradnika. Takođe je planirano da izložba ima
svoje otvaranje i u
Sarajevu, Beogradu,
Banjaluci i Mostaru.

Porodica Marton u Izraelu, nepoznat datum (slijeva nadesno stoje: Božidar
Pick, Gitta Marton Pick, Ayelet (praunuka od Armina), Xenia Pick (starija kći
Gitte i Božidara), Ružica Marton;
sjede slijeva nadesno: Armin Marton i Ilana Pick (mlađa kći Gitte i Božidara)

Tamara Vijoglavin Mančić

Zaključak
Podstaknuti rezultatima rada i pozitivnom kritikom kojom je ocjenjena izložba,
više od šest mjeseci poslije samog otvaranja, možemo se hladne glave osvrnuti i ukazati
na prednosti i mane korišćenja digitalizovane arhivske građe (štampe i svjedočenja) iz
pozicije istraživača, kao i autora ove izložbe.
Jednostavnost u pristupu digitalizovanoj štampi, kao i alati za lako pretraživanje
ključnih riječi i snimanje željenog članka, a sve dok sjedite za svojim računarom, pokazali
su se kao nezamjenjiva prednost u odnosu na konvencionalni pristup prilikom pretraživanja štampe. Pregled štampe zahtijeva sate i sate čitanja i manevrisanja listova velikih
formata koji su često izuzetno oštećeni i nerijetko natopljeni vlagom.
Sa druge strane, glavni problem u korišćenju digitalizovane štampe jeste pitanje
dostupnosti, tj. da li je tražena građa u cjelini digitalizovana ili samo u fragmentima.
Dodatno se pojavljuje i problem korisničke prijave (registracija, plaćanje godišnje
članarine), tj. da li ispunjavamo potrebne uslove za preuzimanje članka u cjelini, kao i
razumijevanja, tj. da li poznajemo jezik stranice.
Navedeni tehnički problemi u korištenju digitalizovane štampe jednako se odnose
i na digitalizovana svjedočenja.
Međutim, kao najveći problem prilikom uzimanja svjedočenja kao istorijskog
izvora, bila ona digitalizovana ili usmena, ostaje pitanje autentičnosti, odnosno tačnosti
iskaza. Pamćenje je podložno promjenama, često je selektivno i uključuje zaborav, naročito ako se svjedoči sa veće vremenske distance. Stoga je potrebno naglasiti da se svjedočenja, kao istorijski izvor, moraju analizirati i ne uzimati za relevantno bez temeljnog
kritičkog osvrta, ali su dragocjena sa stanovništa očuvanja kolektivnog i individualnog
pamćenja. Svjedočenja razjašnjavaju, obogaćuju, rasvjetljavaju i ispravljaju istorijske
okolnosti koje nam drugi istorijski izvori ne mogu ponuditi.
Poslije kompleksnog procesa institucionalnog i vanistitucionalnog istraživanja
arhivske građe konvencionalnim i nekonvencionalnim putem, njenog prikupljanja i bilježenja, kritičkog sagledanja, stručnog i tematskog sređivanja, tehničke obrade i prezentovanja svih prikupljenih izvora široj javnosti putem izložbe, kataloga i slično, kao
krajni zaključak možemo ustanoviti da se opis arhiviste u potpunosti prilagodio novim
izazovima.
Zadatak arhiviste mijenja se jer prevazilazi svoju ulogu neutralnog „sakupljača
arhivske građe“31 direktnim učestvovanjem u stvaranju arhive, procesom vrijednovanja
građe i prepoznavanjem dokumenata ili svjedočanstava koja mogu da razjasne dileme,
popune praznine i otklone nedoumice u dokumentima koje se čuvaju u arhivima.

31

Светлана Аџић, Архивистика и усмени извори, Архив, Часопис Архива Југославије, Год.
4, бр. 1/2 (2003), Београд 2003, 48-53.
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Čitav rad istoričara počiva na proučavanju izvora i literature rasutih u nepreglednom broju širom sveta. Istoričar mora poznavati sredstva pomoću kojih će se orijentisati
u tome nepreglednom moru spisa i odabrati ono što mu je potrebno za rad.32
Ipak, korišćenjem Interneta kao resursa za istraživanje i prikupljanje arhivske građe, danas je umnogome olakšano procesom digitalizacije izvora i literature dostupne za
preuzimanje, a veliki broj ustanova, udruženja i nevladinih organizacija vaninstitucionalno prikupljaju arhivsku građu u elektronskom obliku, uokvirenu u određenoj tematici
kojom se ove organizacije bave.
Brzo pretraživanje i ušteda vremena u nekonvencionalnom pretraživanju arhivske
građe putem Interneta glavne su prednosti kojima se vodi istraživač arhivske građe u
svom naučnom radu. Međutim, uslijed nerazvijene svijesti o značaju Interneta i mogućnostima koje nudi ovaj resurs za istraživanje, mnogi umanjuju i marginalizuju njegovu
važnost, ističući samo mane kao presudne za svoj sud, kao što su pitanje autentičnosti,
mogućnost falsifikovanja ili editovanja dokumenata. Zato je neophodno da arhivisti budu
ti koji će kontrolisati prikupljanje ovih izvora i njihovo kritičko sagledanje. Ovo u znatnoj
mjeri mijenja ulogu arhiviste i daje tom kompleksnom poslu veći značaj, ali i mnogo veću
odgovornost prilikom kreiranja novih izvora.
Krajni cilj prikupljanja arhivske građe van ili unutar institucija jeste da ta građa
bude prezentovana putem izložbi, kataloga i radova i dostupna za istraživanje i korišćenje
najširoj stručnoj, naučnoj i drugoj javnosti. Publikovanjem prikupljene arhivske građe
koja govori o brčanskoj jevrejskog zajednici i objavljivanjem cjelokupne izložbe
i kataloga Tragom brčanskih Jevreja na
web stranici Arhivističkog udruženja Brčko distrikta BiH, Arhiv Brčko distrikta
BiH postaje jedan od vodećih učesnika
širenja znanja o lokalnoj istoriji Brčko
distrikta BiH u svom okruženju.
Dodatno, izložba o brčanskim Jevrejima nije doprinos samo izučavanju
lokalne istorije, pa ni istorije Bosne i
Hercegovine (po svojoj tematici, kao i u
skladu sa ciljem Yad Vashem muzeja), već
doprinosi razotkrivanju i vraćanju identiteta žrtava Holokausta na ovim prostorima. Objavljivanje imena koja su u vrtlogu
vremena stravično nestala i zaboravljena,
osvanuće i na stranicama Yad Vashema.
Pozivnica izložbe „Tragom brčanskih Jevreja”
32

Sima Ćirković, Uvod u istorijske studije, autorizovana skripta, Filozofski fakultet, Beograd
1968, 21-40, 37.
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PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE RESEARCH
OF ARCHIVAL MATERIAL AT THE EXAMPLE OF THE
EXHIBITION „ON THE TRAIL OF THE JEWS OF BRČKO”

Summary
The historian’s work is based on the research of sources and literature scattered in a vast
number all over the world. The historian needs to know tools to help her/him orient in that
vast sea of records and to choose what she/he needs for his work.33
However, the use of Internet as a resource for research and collecting of archival materials is vastly facilitated today by digitisation of sources and literature that is available
for download. Also, a large number of institutions, associations, and non-government
organizations, collect extra-institutionally archival materials in electronic form framed
into themes that those institutions deal with.
Quick search and saving of time in unconventional search of archival material by the usage of Internet are the main advantages that guide the researcher of the archival material
in his academic work. However, due to an underdeveloped awareness of the importance
of the Internet and the possibilities this resource offers for research, there are a lot of those
who minimize and marginalize the importance of the Internet pointing out only its flaws
as crucial for their opinion, such as the question of authenticity, possibilities of forgery, or
altering of documents. That is why it is necessary that archivists be the ones that control
collecting of these sources and their critical reviewing. That considerably changes the
role of the archivist and gives more importance to that complex job and greater responsibility while creating new sources.
The end goal of collecting of archival materials outside of or inside the institutions is that
that materials be presented through exhibitions, catalogues, works, and available for research and use to broad professional, academic and other public. By publishing collected
archival materials that speak about the Jewish community of Brčko and by issuing exhibition publication and catalogue „On the Trail of the Jews of Brčko“ at the website page
of the Archival Society of Brčko District Bosnia and Herzegovina, the Archives of Brčko
District Bosnia and Herzegovina becomes one of the leading participants in spreading
the knowledge about the local history of Brčko District Bosnia and Herzegovina in its
surroundings.
In addition, the exhibition of the Jews of Brčko is not only contribution to studying of the
local history, nor the history of Bosnia and Herzegovina, by its thematic and in accordance to the goal of Yad Vashem Museum it will contribute to discovering and bringing
back identities to Holocaust victims in this region. Published names of those that perished
and that were forgotten in the swirl of time, will be on the pages of Yad Vashem.
33

Sima Ćirković, Uvod u istorijske studije, autorizovana skripta, Filozofski fakultet, Beograd,
1968, pp. 21-40. p. 37.

177

Dr Ljubinka Škodrić1
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

Pregledni rad

Dr Vladimir Petrović2
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

NA PUTU KA DIGITALNOJ ISTORIJI.
DIGITALNI CENTAR
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Apstrakt: U članku se razmatraju promene u istoriografskim istraživanjima nastale kao
rezultat upotrebe digitalnih tehnologija i iznose mogućnosti predstavljanja rezultata istraživanja
u digitalnim formama. Kao primer rada na digitalnoj istoriji predstavljeni su ostvareni rezultati i
realizovani projekti, kao i planovi rada Digitalnog centra Instituta za savremenu istoriju.
Ključne reči: digitalna istorija, internet, istoriografija, digitalizacija, Digitalni centar, Institut za savremenu istoriju

Digitalna revolucija, koja je zahvatila sve oblasti života, ostvaruje sve veći uticaj i na
društvene nauke u okviru kojih se se tokom poslednjih četvrt veka digitalna istorija razvila u prepoznatljivu oblast koja sve više transformiše istorijsku nauku kroz masovnu
upotrebu informacionih tehnologija. Digitalna istorija predstavlja disciplinu usredsređenu na prikupljanje i čuvanje istorijskih izvora u elektronskom obliku, njihovu obradu posredstvom digitalnih tehnologija i predstavljanje narativa o prošlosti kroz nove medije.3
Digitalna istorija se stoga može shvatiti kao pristup istraživanju i predstavljanju prošlosti
koji se zasniva na novim komunikacionim tehnologijama.4
Digitalne tehnologije u službi istorijskih istraživanja
Iako je upotreba digitalnih medija sve prisutnija u svakodnevici, to ne znači da
su istoričari obučeni za upotrebu digitalnih alata, niti da imaju jasan pregled mogućnosti
koje digitalno okruženje stvara. Istraživači danas imaju pristup istorijskim izvorima kakav nije bio moguć u prošlosti – milioni digitalizovanih strana novina i knjiga, državnih
1
2
3

4

naučni saradnik, ljubinka.skodric@isi.co.rs
naučni savetnik, vladimir.petrovic@isi.co.rs
O nastanku i razvoju digitalne istorije videti detaljnije u: Ljubinka Škodrić, Vladimir Petrović,
Digitalna istorija. Gerneza, oblici i perspektive, Istorija 20. veka, 2020/2, 9-36.
Douglas Seefeldt, William G. Tomas, What is Digital History?, Intersections: History and
New Media, May 1, 2009. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may2009/what-is-digital-history (pristupljeno 15. septembar 2020.)
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dokumenta i privatnih zbirki, dostupni su putem interneta.5 Istovremeno, široko prisustvo
digitalizovanih kolekcija istorijskih izvora različite provenijencije olakšava pristup, ali
i otežava rad istraživačima. Obilje istorijskih izvora vodi u nove metodološke izazove.
Najznačajniji domet digitalizacije je dostupnost, ali ona nije samo olakšala, već i usložila
istraživački proces pošto istraživači raspolažu sa više dostupnih istorijskih izvora koje
ranije nisu mogli uzeti u obzir i razmatrati.6 Bez obzira da li će svoja dostignuća predstaviti u digitalnoj formi, istoričar mora svoje istraživanje sprovesti i uz pomoć digitalnih
tehnologija i izvora. Razvijaju se različite metodologije pronalaženja i potrage za dokumentima, od pretrage po ključnim rečima kao najosnovnije, do kombinacija podataka
koje smo dobili iz različitih vrsta dokumenata. Rad na digitalnoj istoriji podrazumeva da
istoričari moraju da kritički procene i odaberu digitalne izvore isto onako kako bi kritički
procenili drugu vrstu izvora.
Kada se tokom rada u digitalnom okruženju prikupi velika količina podataka, ona
se često može najefikasnije pregledati i iskoristiti uz upotrebu različitih digitalnih programa i alata koji olakšavaju njihovo korišćenje. Takve metode uključuju analize forme i
istraživanje digitalnih sadržaja, izvlačenje podataka i njihovu prezentaciju. Upravo zbog
obima količine informacija koje se različitim načinima digitalne obrade mogu dobiti, neophodan je istoričar kao stručnjak da im da značenje i kontekst, kao i da oceni njihovu
relevantnost i povezanost.7
Analize podataka zahtevaju ozbiljan rad na pripremi podataka i osmišljavanju
njihovog iskorišćavanja. Digitalna istorija omogućava da istoričari koriste mapiranje,
analizu teksta, različite oblike vizuelizacije, ali i georeferenciranje i 3D modelovanjei
društvene medije. Rad istoričara mogu olakšati i različite vrste programa i softvera koji
olakšavaju kreiranje raznih vrsta bibliografija, među kojima su najpopularniji EndNote
i Zotero.8 Teškoća upotrebe različitih softvera za istoričare leži u tome što je, osim dugotrajnosti pripreme podataka, nepohodno da oni njima budu i jasni i lako dostupni, što
često nije slučaj. Stoga istoričari najčešće postaju korisnici digitalnih sadržaja, prihvataju
različita sredstva u cilju istraživanja digitalizovanih istorijskih izvora, ali se teško odlučuju da izaberu softver koji bi im pomogao u modelovanju i predstavljanju njihove teme
istraživanja. To nimalo nije čudno kada se ima u vidu da smo zasuti sve novijim programima koji se bučno reklamiraju, pa je teško napraviti kompetentan izbor. Međutim, tu
pomažu timski rat, konsultacije sa kolegama i stručnjacima za digitalne tehnologije, kao i
5

6

7

8

John Lee, Digital History and Emergence of Digital Historical Literacies, in: Technology in
Retrospect. Social Studies Place in the Information Age 1984–2009, ed. Richard Diem and
Michael J. Berson (Information Age Publishing, 2010), 82.
Ekstenzivan popis ovih ranih inicijativa prikupio je Slobodan Mandić, Kompjuterizacija i istoriografija 1995-2005 Istorijski arhiv Beograda, Beograd 2008, 103-129. Rad na ovom web
adresaru produžio je u stalnoj rubrici Godišnjaka za društvenu istoriju, u kojoj je prikazano
preko 200 sajtova ili digitalnih projekata od značaja za zanat istoričara. Slobodan Mandić,
Bibliografija prikaza sajtova, Godišnjak za društvenu istoriju, 3, Beograd 2015, 111-123.
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staro pravilo – opredeliti se za one programe koji su u otvorenom pristupu i imaju veliki
broj korisnika.
Promena u razumevanju i sagledavanju podataka uzrokovana je i time što velika
količina informacija iz različitih izvora može biti prikupljena i kombinovana mnogo lakše
nego ranije. U budućnosti ćemo imati sve kompleksnije i obimnije podatke. Kako raste
obim digitalizovanih izvora, vizuelizacija može pomoći da se razume i izvuče smisao iz
velike količine podataka prilikom analize i interpretacije istorijskih izvora.
Digitalizacija je potpuno izmenila ne samo polje korišćenja materijala, već i način prezentacije naučnog istraživanja. Digitalni alati omogućavaju kreiranje nelinearnih
istorijskih narativa. Svi pomoćni elementi kojima se obogaćuje tradicionalno istorijsko
istraživanje (fotografije, dokumenta, biografije, hronologije, video-zapisi...) mogu da zažive na potpuno drugačiji način, da funkcionišu samostalno, ali i da deluju u sprezi, čime
se omogućava kako višeslojno sagledavanje teme, tako i dublja komunikacija sa publikom.9 Osim uobičajenog predstavljanja istorijskih izvora uz pomoć digitalnih tehnologija
moguće je povezati podatke kojima raspolažemo o tim izvorima (tabele, karte, mape),
formirati od njih manipulativne objekte uz pomoć različlitih softvera (StoryMap JS, ArcGis) koji će omogućiti korisnicima da uvećavaju, umanjuju, dodaju ili oduzimaju slojeve
podataka ili ih povezuju na različite načine.10 Čak je moguće izbeći zamke hronologije i
raditi na povezivanju sadržaja, tražiti kompleksnije veze između sadržaja i ideja. Digitalni
narativi omogućuju istoričarima da kreiraju nelinearne putanje radi istraživanja tema i
načina argumentovanja.
Praksa postavljanja materijala na internet u cilju da se dopre do šire publike, ali i
sarađuje sa njom, postala je ustanovljena i profesionalno priznata u okviru digitalne istorije. Istovremeno je moguća komunikacija sa publikom, njeno uključenje putem različitih
linkova ka digitalnim izvorima, vizuelizacija istorijskih podataka na mapama, grafikonima i tabelama. Upotreba digitalnih tehnologija podrazumeva brojne različite načine
predstavljanja rezultata istraživanja od digitalne ekspozicije i vizuelizacije do različitih
vrsta animacija, kao i različite forme - od web prezentacija, raznih vrsta foruma i društvenih mreža, sve do blogova. Predstavljanje rezultata putem digitalne tehnologije ima i
značajan pedagoški značaj, a u velikoj meri doprinosi i demokratizaciji znanja o prošlosti
i dobijanju brze povratne informacije u vidu komentara publike.
Digitalna istorija: kako početi?
Po svoj prilici, digitalnom istorijom počeli ste da se bavite (verovatno i ne znajući)
onoga trenutka kada je pisaća mašina zamenjena personalnim računarom, a rukom pisana
korespodencija elektronskom poštom. Pravo pitanje je kako se otisnuti u dublje vode
i preuzeti makar delimičnu kontrolu nad ovim neumitnim procesom. Kada se pristupi
planiranju i realizaciji jednog digitalnog projekta prvo je neophodno imati viziju o tome
9
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šta želimo da postignemo, a zatim na osnovu toga tragati za tehnološkim rešenjima. Potrebno je ipak posedovati i steći osnovna tehnička znanja, pre svega u cilju produbljivanja
vizije i sagledavanja kompleksnosti zahteva koji se postavljaju u projektu. Ovladavanje
tehničkim znanjima često predstavlja nesavladivu barijeru za istoričare, ali mora se imati
u vidu da znanja koja se moraju steći predstavljaju osnovu digitalne pismenosti i da se od
njih ne očekuje promena profesije. S druge strane, moraju se promeniti i proširiti ne samo
znanja već i očekivanja istoričara koji istorijske događaje uglavnom sagledavaju u okviru
hronoloških i tematskih narativa, često ne uviđajući da rad na istorijskom istraživanju nije
isključivo linearan, već i interaktivan i razuđen.11
Postoji niz praktičnih saveta i preporuka koje su pioniri digitalne istorije Roj Rozencvajg i Danijel Kohen namenili istoričarima koji se tek upuštaju u izradu neke vrste
digitalnog sadržaja.12 Digitalne sadržaje koji se odnose na domen istorije možemo klasifikovati na nekoliko grupa (zavisno od vrsta materijala koji obezbeđuju, kao i funkcija
i publike kojoj služe) – arhivski, izložbeni, naučni, nastavni i diskusioni. Iako postoji
mnogo prelaznih oblika, trebalo bi razmišljati u okviru ove podele i mogućih modela i
najpre upoznati postojeću praksu i tehnička rešenja u kojima su predstavljani istorijski
sadržaji. Veliki broj digitalnih projekata pokušava da obezbedi sve što se odnosi na jednu
temu – od izvora do interpretacija, nastavnog materijala i diskusija. U takvom slučaju
mogu da se dogode propusti kao što je nedostatak fokusa ili gomilanje različitih materijala o jednoj temi.
Prilikom planiranja potrebno je razmisliti i ko će biti publika takvog projekta i
razmotriti da li je ona za istorijski materijal koji se digitalizuje prisutna i da li se isplati
utrošiti finansijska sredstva na digitalizovanje materijala koji će godišnje pogledati dva
do tri korisnika. Pri tome je potrebno imati u vidu i da digitalizacija može podići vrednost
ranije zanemarenih ili nedostupnih materijala kada postanu lako dostupni.
Iako internet pruža mnoge mogućnosti, medij je nov, ali interpretacije nisu. Većina
digitalnih interpretacija istorijskih materijala je prosto prebacivanje analognog materijala
na novi medij, ali deo nudi i istoriografske inovacije. Potrebno je da istoričari uvide da
je bavljenje digitalnom istorijom obimniji i zahtevniji posao od prostog reformatiranja
štampanih verzija njihovih radova. Sve više je prisutna težnja ka izradi pouzdanih i standardizovanih digitalnih izdanja koja omogućuju pretraživ materijal, pružaju mogućnost
uspostavljanja linkova i brojne vrste vizuelizacija.13
Sa druge strane, digitalno predstavljanje istraživačkih rezultata donosi problem
akademske evaulacije i profesionalnog priznanja. Web stranice možda zahtevaju više
rada i ulaganja nego tradicionalne forme, pošto su knjiga ili članak kada se odštampa11

12

13

Interchange: The Promise of Digital History, Journal of American History, volume 95, issue
2, (2008), 462.
Daniel J. Cohen and Roy Rosenzweig, Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and
Presenting the Past on the Web, http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/introduction/ (pristupljeno
15. septembar 2020.)
C. Annemieke Romein, Max Kemman, Julie M. Birkholz, James Baker Michel De Gruijter,
Albert Meroño Peñuela, Thorsten Ries, Ruben Ros, Stefania Scagliola, State of the Field: Digital History, The Journal of the Historical Association, vol. 105, issue 365, 291/312. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-229X.12969 (pristupljeno 15. septembar 2020.)
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ju završeni i ostaju takvi generacijama. Predstavljanje rezultata putem digitalne istorije
otvoreno je za stalne izmene i dopune, kao i povezivanje sa promenama koje nastaju u
okviru drugih istoriografskih istraživanja. Ukoliko se uspostavi sistem recenziranja, postavlja se pitanje unošenja izmena u digitalne prezentacije koje je za razliku od štampanih
materijala podložne i pogodne za stalne izmene, dopune i usavršavanja.14 Osim toga, postoje i brojni rizici, a web stranica može biti uništena, izmenjena ili tehnološki zastarela.
Takođe, dok štampana dela prolaze niz filtera, od urednika, recenzenata do lektora, internet (iako olakšava objavljivanje radova) uzrokuje pojavu mnogobrojnih loše napisanih i
nedovoljno promišljenih tekstova, pa je potrebna izvesna forma validacije.
Nove tehnologije neprestano menjaju načine na koje istoričari proučavaju prošlost. Osim mogućnosti da se ostvari uvid u istorijske izvore i literaturu, internet pruža
mogućnost da se stvaraju, analiziraju, interpretriraju istorijske ideje i problemi i da se o
njima raspravlja na jedan širi i otvoreniji način. Osim toga, pored obilja podataka i lake
dostupnosti, rastu i mogućnosti da istoričari na različite načine predstave svoje rezultate.
Istovremeno, njihovi radovi postaju u većoj meri dostupni i podložniji proveri i kritici.
Istoričari ne poseduju dovoljno marketinških znanja, imaju teškoća da privuku publiku za svoje digitalne projekte, a često smatraju i da je to nespojivo sa njihovim profesionalnim radom i da će on sam po sebi imati svoju publiku. Pitanje tržišta nije odlučujuće
za dobar digitalni projekat iz oblasti istorije, ali brojnost publike opravdava njegovu realizaciju. Potrebno je dopreti do javnosti i obavestiti je o svom postojanju. U prenatrpanom
svetu interneta, dobar i kvalitetan sadržaj ne garantuje sam po sebi uspeh. Neophodno je
obavestiti javnost, učestvovati na konferencijama, predstaviti svoj rad preko društvenih
mreža, pridobiti podršku, saradnju i preporuke kolega, objavljivati prikaze u časopisima,
a digitalni sadržaj povezivati linkovima sa srodnim formama. Uspeh digitalnog projekta
zavisi i od toga da li ga korisnici stalno iznova posećuju i zato njegov sadržaj mora da se
obnavlja i dopunjuje. Time se i institucija koja stoji iza projekta neprestalno razvija, i to u
bliskom kontaktu sa partnerskim ustanovama, pošto su digitalni projekti retko sami sebi
svrha i služe institucionalnom povezivanju i produbljivanju saradnje.
Institut za savremenu istoriju i digitalna istorija
Upravo na ovom tragu je Institut za savremenu istoriju otpočeo rad na primeni digitalnih tehnologija u više različitih pravaca koji bi trebalo da obuhvate sve faze
istraživačkog rada – od prikupljanja istorijskih izvora, do njihove obrade i predstavljanja
rezultata istraživanja. Jezgro ove grupe predstavljali su dr Vladimir Petrović, dr Ljubinka
Škodrić i dr Rade Ristanović, koji su u saradnji sa rukovodstvom Instituta razvili dugoročni plan, čiji je prvi korak bio analiza postojećeg stanja, pre svega web prezentacije
Instituta (www.isi.co.rs) i planiranje njene nadogradnje novim komponentama.

14

Claire Brennan, Digital humanities, digital methods, digital history, and digital outputs.
History writing and the digital revolution, History Compass, vol. 16, issue 10, (2018), 7.

Dr Ljubinka Škodrić, Dr Vladimir Petrović

Web sajt časopisa Istorija 20. veka

A. Digitalna obrada i prezentacija časopisa Istorija 20. veka
Prve korake u oblasti digitalizacije Institut za savremenu istoriju učinio je još
2016. godine kada su digitalizovana izdanja časopisa Istorija 20. veka predstavljena na
web sajtu. Osim starih izdanja časopisa (počev od 1983. Godine), njegovo dalje izdavanje
kontinuirano prati i objavljivanje sadržaja u digitalnoj formi. Bitno je naglasiti da digitalna forma ne podrazumeva samo objavljivanje časopisa u PDF formatu, već individualno
prikazivanje svakog novog članka koji ima jedinstven DOI broj, ključne reči i druge
elemente koji olakšavaju pretragu i povećavaju vidljivost. Časopis se publikuje godišnje
u dva broja koji se na sajtu objavljuju 1. februara i 1. avgusta tekuće godine.15 Digitalnom
obradom ovog ključnog periodičnog izdanja Instituta bavi se Nebojša Stambolija, sekretar redakcije Istorije 20. veka.
B. Digitalni centar Instituta za savremenu istoriju (DISI)
Za drugu fazu rada moglo bi se označiti osnivanje Digitalnog centra Instituta za
savremenu istoriju (DISI) u januaru 2019. godine. Digitalni centar zvanično je otvoren na
dan Instituta (30. janaura 2019), kada je dobio sopstveni prostor i odgovarajuću računarsku i prateću opremu.16 Cilj njegovog osnivanja bio je da postane digitalna komponenta
postojećih resursa Instituta kako u pogledu digitalizacije arhivskih i bibliotečkih zbirki
Instituta, tako i radi predstavljanja rada Instituta i delatnosti njegovih saradnika. Prvi
pilot-projekat Digitalnog centra bio je izrada Repozitorijuma radova saradnika Instituta
(RISI). Repozitorijum je nastao na tragu preporuka Platforme za otvorenu nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnolškog razvoja (2017) i obuhvatio je aktuelne radove
saradnika Instituta za savremenu istoriju u periodu od 2010. godine. Radovi su uneti
na pregledan način, po jasnim parametrima koji omogućavaju laku pretragu i podižu
njihovu vidljivost.17 Izrada Repozitorijuma izvršena je u saradnji sa timom stručnjaka
15

16

17

Institut za savremenu istoriju, časopis Istorija 20 veka, www.istorija20.veka.rs (pristupljeno
15. septembar 2020.)
Institut za savremenu istoriju, Digitalni centar, https://isi.co.rs/o-nama/ (pristupljeno 15. septembar 2020.)
Repozitorijum Instituta za savremenu istoriju, https://risi.unilib.rs/ (pristupljeno 15. septembar
2020.)
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Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu koje su predvodili dr Jelena
Andonovski i Nemanja Žikić. Zamenik direktora ove institucije, dr Adam Sofronijević,
jedan od piniora digitalne humanistike kod nas, pružio je veliku pomoć u osavremenjivanju pristupa digitalizaciji, uključivši tim Digitalnog centra u obuku za korišćenje portabl
šator-skenera ScanTent-a i Transkribusa, softvera koji omogućava optičko raščitavanje
rukopisa.
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C. Repozitorijum Instituta za savremenu istoriju (RISI)
Digitalni repozitorijum Instituta za savremenu istoriju omogućava čuvanje, upravljanje, trajno arhiviranje, javnu prezentaciju i diseminaciju rezultata naučnog rada saradnika Insituta. Repozitorijum sadrži naučne i stručne radove nastale kao rezultat istraživačkih projekata i programa finansiranih delimično ili u celini od strane Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Omogućeno je pretraživanje predstavljenih radova
na osnovu više kriterijuma. Osim pretraživanja prema autorstvu i vrsti radova (monografije, naučni članci, radovi iz zbornika, zbornici dokumenata, izvorni material, javni nastupi,
rukopisi i ostalo), moguća je i napredna pretraga kojom je moguće izvršiti pretraživanje
svih unetih sadržaja, ne samo po njihovim ključnim rečima, već i na osnovu celokupnog
sadržaja tekstova. Kriterijumi koji olakšavaju korisnicima naprednu pretragu daju mogućnost izbora pretrage po naslovima, po punom tekstu sadržaja, po ključnim rečima, ali
i po realizovanim projektima Instituta i godinama publikovanja. Ove pretrage moguće je
i međusobno kombinovati. Repozitorijum je izrađen u verziji na srpskom i engleskom
jeziku, a u okviru njega su u ovom trenutku dostupni radovi 21 saradnika Instituta za
savremenu istoriju. Trenutno se radi na poboljšanju cirkulacije tekstova i metapodataka
prema drugim bazama podataka, pre svega Google Scholar-u, sa ciljem unapređivanja
vidljivosti radova u globalnom okruženju. Takođe se sarađuje i sa drugim institucijama
koje su uzele učešća u izradi repozitorijuma naučne produkcije u cilju objedinjavanja
ovih napora na nacionalnim nivou.

Dr Ljubinka Škodrić, Dr Vladimir Petrović

D. Pola veka Instituta za savremenu istoriju (PISI)
Pošto je preko Repozitorijuma predstavljena aktuelna naučna produkcija, saradnici Digitalnog centra odlučili su se da preduzmu korake i ka digitalizaciji starije naučne
produkcije Instituta. U tom cilju izrađen je projekat „Pola veka Instituta za savremenu
istoriju: digitalizacija produkcije i izrada internet platforme“ čije je sufinansiranje obezbeđeno sredstvima dobijenim na Javnom konkursu radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinasiranje iz budžeta Grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata
umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2019. godini.
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Projekat „Pola veka Instituta za savremenu istoriju: digitalizacija produkcije i
izrada internet platforme“ (PISI), čijom realizacijom je koordinirala dr Ljubinka Škodrić,
osmišljen je u cilju digitalne obrade, čuvanja i stavljanja na uvid javnosti starije naučne
produkcije saradnika Instituta, ali i bibliotečkog materijala kojim Institut raspolaže, a koji
je u mogućnosti da se digitalizuje u skladu sa autorskim pravima.18 U tom cilju je tokom
2019. godine, u prostorijama Digitalnog centra Instituta za savremenu istoriju, izvršen
je izbor materijala i pristupilo se njegovom skeniranju u čemu je učestvovao tim mladih
stručnjaka Instituta (Rade Ristanović, Nemanja Dević, Nikola Mijatov, Boris Tomanić,
Miloš Žikić, Nemanja Mitrović, Marko Miletić, Ilija Kukobat). Skenirano je više od 90
izdanja, pri čemu je urađeno više od 25.000 skenova. Sav skenirani materijal je kompjuterski obrađen, a radi bolje pretraživosti skeniranih materijala i njihove veće vidljivosti
putem interneta, izvršeno je optičko prepoznavanje teksta što omogućuje pretragu celokupnih predstavljenih sadržaja. Pretraživanje naučne produkcije Instituta omogućeno je i
preko posebne pretrage po autorima tekstova, dok su svi digitalizovani sadržaji pretraživi
po celokupnom tekstu, a pretraga je olakšana i uz pomoć dodatnih parametara kojima se
može izvršiti izbor po periodu i tematskoj oblasti na koju se radovi odnose, vrsti izdanja,
godini i mestu izdanja, izdavaču i jeziku na kome je izdanje objavljeno. Među sadržajima
koji su digitalizovani i predstavljeni na ovaj način nalaze se i Sabrana dela Josipa Broza
18

Pola veka Instituta za savremenu istoriju, https://www.pisi.co.rs/ (pristupljeno 15. septembar
2020.)
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Tita u 30 tomova koja su priredili za objavljivanje saradnici Instituta za savremenu istoriju, kao i monografije iz edicije Stradanja i otpori u okviru koje je objavljeno 11 knjiga
posvećenih sudbinama logoraša sa područja Srbije tokom Drugog svetskog rata. Digitalizovana su i starija izdanja časopisa Istorija XX veka počev od 1961. godine, kada je ovaj
časopis izlazio u formi zbornika radova. Od bibliotečkog materijala u najvećoj meri su
digitalizovana izdanja nastala tokom Drugog svetskog rata, a među digitalnim sadržajima
nalazi se i Cesarski patent od 2. ožujka 1853. kao najstarije izdanje koje poseduje biblioteka Instituta za savremenu istoriju.
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Osim poslova na digitalizaciji, saradnici Digitalnog centra učestvovali su i u osmišljavanju internet prezentacije na kojoj su digitalizovana izdanja predstavljena. Pored kreiranja strukture i izgleda sajta, posebna pažnja posvećena je sekciji „Izdvajamo“ u okviru koje su pomoću hiperlinkovanih sadržaja predstavljeni rezultati rada Instituta tokom
pola veka njegovog postojanja.19 Osim toga, definisani su metapodaci koji će se odnositi
na svaki pojedinačni digitalizovani sadržaj, kao i načini pretrage celokupnog materijala.
Tokom skeniranja publikacija izvršena je i izrada pojedinačnih metapodataka za svaku
publikaciju, kao i ključnih reči koje će dodatno olakšati pretragu.
Osim digitalnih sadržaja unetih prilikom priprema i testiranja rada sajta, tokom
2020. godine nastavljen je rad na stalnom unosu novih digitalnih sadržaja. U cilju zaštite,
ali i predstavljanja arhivskog dela materijala koji se čuva u Institut za savremenu istoriju,
tokom avgusta 2020. godine izvršeni su sređivanje i obrada preko 200 plakata uglavnom
iz perioda Drugog svetskog rata. Digitalizacija ovih plakata trenutno je u toku i planira se
njihovo predstavljanje na sajtu.
Izradom sajta „Pola veka Instituta za savremenu istoriju“ stvoreni se uslovi za
povećanu vidljivost i dostupnost naučnog, kulturnog i istorijskog nasleđa od značaja za
savremenu istoriju. Na ovaj način doprinosi se popularizaciji i boljem sagledavanju važnosti istoriografije i povećava pretraživost radova. S obzirom da je sajt izrađen dvojezično
– na srpskom (latinica i ćirilica) i engleskom jeziku – širi se krug korisnika, demokratizuje
19

Pola veka Instituta za savremenu istoriju: izdvajamo https://www.pisi.co.rs/izdvajamo/ (pristupljeno 15. septembar 2020.)

Dr Ljubinka Škodrić, Dr Vladimir Petrović

se pristup rezultatima naučnog istraživanja, stvara tešnja veza između naučnoistraživačkih institucija u zemlji i olakšava međunarodna saradnja.
E. Prisustvo Instituta za savremenu istoriju na društvenim mrežama
U cilju popularizacije postignutih rezultata i njihove veće vidljivosti i prisutnosti
u javnosti saradnici Instituta za savremenu istoriju pokrenuli su u januaru 2020. godine i
dve Fejsbuk stranice. Prva („Istorija 20. veka“) posvećena je promovisanju rada i predstavljanju tekstova objavljenih u časopisu Istorija 20. veka. Tokom prvih deset meseci
rada, objave ove stranice počelo je da prati više od 3.000 korisnika Fejsbuka, a novi sadržaji na stranici publikuju se jednom do dva puta nedeljno. Druga stranica, pod imenom
„Institut za savremenu istoriju“, namenjena je promovisanju rada Instituta, delatnosti njegovih saradnika i predstavljanju rada i naučnog života Instituta. Rad stranice takođe prati više od 3.000 korisnika Fejsbuka.20 Njihove posete stranici i njenim pojedinim objavama služe kao barometar koji nam omogućava da vidimo za koje sadržaje je javnost zainteresovana, a komentari posetilaca predstavljaju vid direktne komunikacije sa širokom
čitalačkom publikom. Odnedavno je Institut otvorio i svoj Jutjub kanal na kojem se prikazuju nova izdanja ili se javnost upoznaje sa naučnim interesovanjima saradnika Instituta.21 O prisustvu Instituta na društvenim mrežama stara se grupa administratora među
kojima su Srđan Cvetković, Milan Gulić, Rade Ristanović, Vladimir Petrović, Marko
Miletić, Nemanja Dević, Ilija Kukobat, Nemanja Mitrović, Nikola Mijatov i Boris Tomanić. Već sam broj angažovanih saradnika govori o obimu posla, ali i o posvećenosti
Instituta promociji sopstvenog rada.
Planovi
Dalji plan razvoja digitalne komponente Instituta za savremenu istoriju kreće se
u dva pravca. Sa jedne strane, radi se na održavanju postojeće digitalne infrastrukture
i njenom obnavljanju, dok se sa druge razvijaju nove mogućnosti. S obzirom da je u
dosadašnjim projektima Institut za savremenu istoriju u velikoj meri ovladao metodama
digitalizacije, pristupilo se novoj fazi razvoja koja bi u većoj meri bila usmerena predstavljanju sadržaja u digitalnom okruženju i njihovoj obradi modernim digitalnim metodama. Teži se usvajanju različitih sredstava i pristupa radi istraživanja digitalizovanih
istorijskih izvora, ali i korišćenju moderne tehnologije radi modelovanja i predstavljanja
pojedinih istoriografskih tema.
Usvajanjem metoda digitalne istorije Digitalni centar očekuje da će korišćenjem
mapiranja, analize teksta, različitih softvera i društvenih medija omogućiti promenu u
sagledavanju istorijskih sadržaja uz istovremenu demokratizaciju znanja i ostvarivanje
većeg pedagoškog uticaja. Koordinator Digitalnog centra Instituta za savremenu istoriju dr Vladimir Petrović dobio je sredstva za realizaciju projekta predstavljanja arhivske
20
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https://www.facebook.com/Institut-za-savremenu-istoriju-115814429970452 (pristupljeno 15.
9. 2020.)
Institut za savremenu istoriju, https://www.youtube.com/channel/UCALvrWBbsXv6vSf7MNDszbQ (pristupljeno 15. septembar 2020.)
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građe nastale radom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i domaćih sudova u bivšim jugoslovenskim zemljama koje su se bavile slučajevima ratnih zločina, a
koji dodeljuje BIRN-a, pa je realizacija ovog projekta upravo u toku.22 Istovremeno, dr
Ljubinka Škodrić i dr Rade Ristanović rade na proširivanju institutskog portala i širenju
digitalne biblioteke, dok je fizička biblioteka na putu da dobije pun digitalni katalog.
Takođe je u toku i rad na realizaciji projekta „Virtuelizacija istorijskih podataka:
DEVEDESETE“ koji se sufinansira i sredstvima dobijenim na javnom konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralašta za 2020. godinu. Projekat je zamišljen kao nov način predstavljanja kulture pamćenja kroz digitalnu aplikacuju koja bi
omogućila da se interaktivno proučava period devedestih godina 20. veka, pre svega vreme raspada jugoslovenske države i ratova na jugoslovenskim prostorima. Veliki značaj za
realizaciju ovih projekata, ali i uslov za planiranje budućih projekata, ima obuka koji saradnici Instituta za savremenu istoriju stiču u oblasti mapiranja i interaktivnog prikazivanja sadržaja. Ova obuka je zasnovana na kontinuiranom usavršavanju zaposlenih u saradnji sa istaknutim stručnjacima za digitalnu istoriju i mapiranje.23 Saradnici istovremeno
samostalno rade na razvijanju sopstvenih znanja i sposobnosti u sferama informacionih
tehnologija. Jedan od osnovnih pokretača njihovog dosadašnjeg rada bila je, osim želje
za ličnim usavršavanjem, i svest da je potrebno na kreativan način razmišljati kako nove
tehnologije mogu da služe istoričarima. Ove težnje praćene su i shvatanjem potrebe neophodnosti konceptualne promene sagledavanja istorijskih zbivanja, posebno s obzirom
na to što digitalna istorija omogućuje korisnicima da istražuju i sami povezuju sadržaj.
Iskustvo koje nam pruža digitalni pristup informacijama razlikuje se od tradicionalnog, pošto nam omogućava da doživimo prošlost u digitalnom svetu i stvorimo osećaj
za prostor. Jedna od značajnih osobina digitalne istorije jeste i ta da ona omogućava korisnicima da sami učestvuju i istražuju u različitim pravcima, čime se ostvaruje paralela
sa iskustvom posete muzejskoj postavci, prilikom koje posetioci imaju mogućnost da se
kreću kroz prostor i biraju sadržaj koji žele da upoznaju.24 U isti mah stvara se okvir uz
pomoć tehnologije koji omogućuje ljudima da dožive, čitaju i prate argumente o najznačajnijim istoriografskim problemima. Na taj način podstiču se pojedinci i organizacije
da budu aktivni učesnici u očuvanju i predstavljanju događaja iz prošlosti i ruše obrasci
koji su ustaljeni i vezani za određene istorijske izvore. Čitaoci mogu da proveravaju interpretacije, formulišu nove poglede i istražuju istorijske izvore, te tako postaju aktivni
saradnici u proučavanju istorije, a ne samo konzumenti predstava o prošlosti.
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https://balkaninsight.com/2019/09/04/birn-offers-grants-to-explore-war-crimes-archives/
(pristupljeno 15. septembar 2020.)
Bliska saradnja na ovom polju ostvarena je sa prof. dr Biljanom Šimunović Bešlin, koja na
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu vodi studijski program osnovnih akademskih studija
istorije Osnove digitalne istorije. Uspešna saradnja ostvarena je sa saradnicima Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Balkanološkim institutom
SANU, a neprocenjiva znanja i savete iz oblasti mapiranja pružio je dr Miloš Popović, (http://
milosp.info/).
Claire Brennan, Digital humanities, digital methods, digital history, and digital outputs. History writing and the digital revolution, History Compass, vol. 16, issue 10, (2018), 468.

Dr Ljubinka Škodrić, Dr Vladimir Petrović

Digitalna istorija otvara mogućnosti da se dopre do raznovrsnije publike, naročito
mlađe generacije za koju virtuelni svet ima drugačije značenje i koji tehnologiju doživljavaju kao nešto što im je datost sa kojom su rođeni i koji, za razliku od starijih, ne pokazuju strah prema njoj. Jasno je da na digitalizaciju istoriografije ne gledaju svi sa istim
entuzijazmom i to je sasvim u redu, ali je još jasnije da se ne sme propustiti prilika da se
uzme učešća u procesu koji će nesumnjivo obeležiti istorijsku nauku našeg doba.

REZIME
Razvoj interneta otvorio je nove mogućnosti za razmenu, povezivanje i saradnju
koji ranije nisu bili mogući. Digitalna istorija kao pristup istraživanju i predstavljanju
prošlosti koji se zasniva na novim komunikacionim tehnologijama zahteva od istoričara u 21. veku novi način razmišljanja, pristupa i obrade istorijskih izvora, kao i metodološki
pristup digitalnim izvorima. Rad na digitalnoj istoriji podrazumeva da istoričari moraju
da kritički procene i odaberu digitalne izvore i da dostugnuća savremenih tehnologija
kombinuju sa tradicionalnim znanjima. Ovaj pristup predstavljao bi uspešan spoj
kompjuterske sposobnosti za pretragu i sumiranje podataka sa stručnim sposobnostima
istoričara da izvrše interpertaciju i preispitivanje digitalnih podataka i sadržaja.
Na tragu saznanja i dostignuća digitalne istorije kao nove naučne discipline nastale
razvojem i primenom digitalnih tehnologija u istraživanju prošlosti, Institut za savremenu
istoriju osnovao je 2018. godine Digitalni centar kao svoju digitalnu komponentu. Ubrzo
je, 2019. godine, povodom obeležavanja pola veka postojanja, pokrenut projekat digitalne
obrade, čuvanja i stavljanja na uvid javnosti naučnih radova saradnika Instituta. Takođe je
započet proces digitalne obrade bibliotečkog materijala, svedočanstava o radu ustanove,
kao i posebnih zbirki i kolekcija koje Institut čuva. Prvi korak usmeren ka javnom
predstavljanju digitalnih sadržaja u velikoj meri realizovan je izradom Repozitorijuma
naučnih radova saradnika Instituta i portala „Pola veka Instituta za savremenu istoriju“.
Imajući u vidu da je digitalizacija potpuno izmenila ne samo način korišćenja materijala, već i način prezentacije rezultata naučnog istraživanja, dalji plan razvoja Digitalnog centra usmeren je ka osmišljavanju i upotrebi digitalnih alata u cilju predstavljanja i
vizuelizacije istoriografskih sadržaja. Teži se usvajanju različitih sredstava i pristupa radi
istraživanja digitalizovanih istorijskih izvora, ali i korišćenju moderne tehnologije radi
modelovanja i predstavljanja pojedinih istoriografskih tema. Usvajanjem metoda digitalne istorije Digitalni centar očekuje da će korišćenjem mapiranja, analize teksta, različitih
softvera i društvenih medija, omogućiti promenu u sagledavanju istorijskih sadržaja uz
istovremenu demokratizaciju znanja i ostvarivanje većeg pedagoškog uticaja. Aktivnost u
tom pravcu započela je 2020. godine pokretanjem dve Fejsbuk stranice, jedne koja je posvećena delatnosti Instituta i druge posvećene sadržajima koje objavljuje časopis Instituta
Istorija 20. veka, kao i Jutjub kanal. Osim toga, pojedini saradnici Instituta posvećeni su
osmišljavanju digitalnog predstavljanja dokumenta i događaja o raspadu jugoslovenske
države i ratovima 90-ih godina.
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ON THE WAY TO DIGITAL HISTORY.
DIGITAL CENTER OF THE INSTITUTE FOR
CONTEMPORARY HISTORY
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Development of the Internet opened new possibilities for the exchange, connecting and
cooperation that were not possible earlier. Digital history as an approach to research and
presenting of the past that is based on new communication technologies requires from the
historians in the 21st century new way of thinking, approach and processing of historical
sources, so as new methodological approach to digital sources. The work on digital history also implies that historians need to critically evaluate and choose digital sources and
to combine achievements of contemporary technologies with traditional knowledge. This
approach would be a successful fusing of computer’s ability for search and summarizing
of data with historians’ professional abilities to interpret and reexamine digital data and
contents.
On the trail of knowledge and achievements of digital history as new scientific discipline
that originated due to development and application of digital technologies in the research
of the past, the Institute for Contemporary History established Digital Center in 2018 as
its digital component. Shortly thereafter, in 2019, on the occasion of marking half a century of Institute’s existence, project of digital processing and storing of scholarly works
of the associates of the Institute and making them available to the public, was started. A
process of digital processing of library materials, records concerning Institute’s work, so
as special collections, was also started. The first step in the direction of presenting digital
contents was mainly realized by creation of the Repository of scholarly works of Institute’s associates and online platform Half a Century of the Institute for Contemporary
History.
Having in mind that digitisation completely changed not only the way of usage of the
materials but also the ways of presenting the results of scholarly research, further plan of
development of the Digital Center is directed toward devising and usage of digital tools
in the aim of presenting and visualisation of historiographical contents. The inclination
is toward adopting different means and approaches for research of digitised historical
sources, but also toward usage of modern technology for modeling and presenting certain
historiographical themes. By adopting methods of digital history the Digital Center expects that by the usage of mapping, text analysis, different software and social media, a
change in viewing historical contents will be enabled with simultaneous democratization
of knowledge and achievements concerning pedagogical impact. Activity in that direction
started in 2020 by creation of two Facebook pages, one that is dedicated to Institute’s
activity, and the other dedicated to contents of Institute’s magazine “Istorija 20. veka”
(History of the 20th Century), so as YouTube channel. In addition, some Institute’s associates are dedicated to developing digital presentation of documents and events concerning
disintegration of the Yugoslav state and the wars from the nineties.

потпуковник Дејан Вилимоновић1
Снежана Ђуровић2
Војни архив
Београд, Србија

Оригиналан научни рад

ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВОЈНОГ АРХИВА
У ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ СЕЋАЊА
О ВОЈСЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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Апстракт: Војска Краљевине Србије била је активан чинилац међународних односа у Великом рату, како у ратним дејствима, тако и у одржавању дипломатских контаката
државног врха са савезничким силама. Посебно сведочанство на основу којег је могуће реконструисати прошлост, стратегију и ток битака које је водила српска војска у Великом рату,
представља архивска грађа коју похрањује Војни архив.
У раду се разматра судбина архивске грађе Историјског одељења Главног ђенералштаба у Великом рату, која је била повезана са судбином и страдањем српског народа и
војске, као и садржај сачуване архиве. Предметна архива чува се у оквиру групе фондова
Војске Кнежевине/Краљевине Србије и фонда откупљене и поклоњене архивске грађе и сведочанство је односа војног и државног врха према архивској грађи у време ратних дешавања,
као и о изграђивању свести о потреби њеног чувања од заборава.
Кључне речи: Војска Краљевине Србије, Први светски рат, архивски фонд

Борба за спасавање/очување архиве
Историјског одељења Главног ђенералштаба
у Првом светском рату
Савремена домаћа и светска историографија сматрају војску Краљевине Србије активним чиниоцем међународних односа током Првог светског рата, посебно у последњим ратним годинама. Архивска грађа коју у свом богатом фундусу
похрањује Војни архив представља јединствени историјски извор за проучавање
војне стратегије, тока битака у Првом светском рату, као и догађаја који су Краљевину Србију увели у ратну стварност, са акцентом на проучавање обимне мемоарске грађе која на посебан начин расветљава поједине тренутке у сукобу, војну и
политичку позадину односа Краљевине Србије према савезницима и касније ток
преговора о миру.
Судбина архивске грађа Историјског одељења Главног ђенералштаба у Великом рату била је повезана са судбином и страдањем српског народа и војске.3 У
1
2
3

виши архивиста, dejanvilimonovic305@gmail.com
војни службеник, историчар, архивиста, djurovic.snezana1979@gmail.com
Војни архив (у даљем тексту ВА), група фондова Војске Кнежевине/Краљевине Србије
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оквиру групе фондова Војске Кнежевине/Краљевине Србије и фонда откупљене и
поклоњене архивске грађе сачуван је одређени број докумената и елабората који
говоре о односу војног и државног врха према архивској грађи у време ратних дешавања, као и о сазревању свести о значају њеног очувања за будуће генерације.
Почасни ђенерал Јован Драгашевић (1836-1915) сматра се оснивачем Историјског одељења Главног Ђенералштаба и Војног архива. Његово професионално
опредељење и војна служба били су посвећени борби за неговање традиције и прикупљање података о историји српске државе и војске. Драгашевић се 3. јуна 1865.
године обратио министру војном предлогом да се при Министарству војном уведе
одељење за историју. Предлогу је 6. јуна прикључио рад под насловом „Начин како
да се скупља грађа за српску ратну историју“.4 Указом кнеза Милана Обреновића
IV о устројству Главног Ђенералштаба Српске војске од 24. јануара 1876. године (5.
фебруара по новом календару) прописано је да се у оквиру Главног Ђенералштаба
организује посебно (треће) одељење са задатком да прибира „историјска документа“ и пише ратну историју, да чува целокупну архиву и руководи ђенералштабном
библиотеком.
Након рата са Турском 1876. Јован Драгашевић је започео истраживање о
истом, а у наведеном послу затекао га је нови рат 1877-1878. године. Након постављења на место начелника формираног Историјског одељења иницирао је посао
на историјској реконструкцији српско-турских ратова и прикуљању архиве која се
данас чува у Војном архиву као део групе фондова Војске Кнежевине/Краљевине
Србије.5 Након балканских ратова српска Врховна команда обавезала је наређењем
да установе, команде и надлештва за сређивање и чување целокупне ратне архиве
документа (оперативна, наравно, после закључења мира), достављају Ратној архиви
Главног Ђенералштаба. Архивска грађа из периода српско-турских ратова, заједно
са мирнодопском и архивом из балканских ратова, уз ратну архиву која је настајала
у раду Врховне команде и осталих војних структура током рата, била је предмет
спасавања у време Првог светског рата.
Краљевина Србија објавила је мобилизацију и припреме према плану из
1908. године. Регент Александар објавио је 16. јула 1914. (по старом календару)
ратни проглас уз одбацивање кривице Србије за атентат, а 22. јула 1914. године (по
старом календару) обратио се српској војсци. Уследило је наређење о евакуацији
двора, Владе, трезора и Народне банке. Влада и Народна скупштина прешле су у
Ниш, Врховна команда стационирана је у Крагујевцу, док су у Крушевац смештени
Државни савет, Касациони и Апелациони суд и Народна банка.

4

5

(у даљем тексту група фондова ВКС), П 1, К 1,Ф 1, Д 1.
У предлогу „Начин како да се скупља грађа за српску ратну историју“ наглашен је
значај записивања догађаја из војне прошлости, упућивање екипа широм Србије у циљу
прикупљања прикупљање извештаја и војно-административних података. Наведeни
предлог и пројекат и откупљена архива почасног ђенерала Јована Драгашевића чувају
се у Војном архиву.
У позиву војним надлештвима за чување свих историјских података наводи се: ...Рад
наш, труд наш, цениће доцнија покољења по резултатима које смо постигли, и по историјским подацима, које им ми као активни сувременици ратова оставили будемо...

Дејан Вилимоновић, Снежана Ђуровић

Кретање архиве Историјског одељења у ратним условима било је условљено
селидбом оперативне (текуће) архиве Главног Ђенералштаба.6 Главне локације на
које је почетком рата транспортован већи део предметне архивске грађе биле су Команда места у Нишу и зграда Суда у Крагујевцу у којој је била смештена Врховна
команда и део њене оперативне архиве. Остатак архиве Врховне команде пренет је
у Управу барутане „Обилићево“ у близини Крушевца. У престоници су у 1914. години остале смештене библиотека Главног Ђенералштаба, као и архива Главне инспекције у згради Учитељског дома, а од фебруара 1915. у зграду Геолошког музеја.
У време првог повлачења војске Краљевине Србије пуковник Душан Стефановић, министар војни, напоменуо је Врховној команди у депеши од 7. новембра
1914. године да архиву Главног Ђенералштаба, посебно ратну, треба хитно транспортовати у Ниш. Артиљеријски капетан Светозар Туцаковић био је задужен за
транспорт. Готово у исто време послата је депеша Врховној команди из села Даросаве близу Аранђеловца од команданта 2. Армије Степе Степановића, у којој он
наводи потребу решавања смештаја архиве која је постала терет за оперативне јединице. Штабу Дунавске дивизијске области наређено је да преосталу архиву Главног
Ђенералштаба пребаци из Београда у Ниш, а управнику Барутане „Обилићево“ да
претходно допремљених 30 сандука архиве отпреми у Команду места у Ниш. Архива је траснпортована железницом 9. новембра 1914. године.
Током затишја у борбама у првих девет месеци 1915. године официрски кадар схватио је значај спасавања архивске грађе, тако да се и прикупљању појединих докумената придавала велика важност. Развој ратне ситуације током септембра
1915. године утицало је на Врховну команду да изда наређење о наставку повлачења и евакуацији становништва, као и даљу селидбу војне архиве. Током другог
повлачења српске војске у октобру и новембру 1915. пут војне архиве зависио је
од постојеће ситуације на ратишту, а најзначајније наређење којим је тада регилисано архивско пословање било је Наређење Врховне команде од 3. октобра 1915.
године.7 Сведочанство о разматрању могућих локација на којима би била склоњена
војна архива налазимо у наредби војводе Радомира Путника о преносу архиве из
Крушевца и Ниша у Косовску Митровицу од 3. октобра 1915. године. У време када
је железнички саобраћај са Косовском Митровицом био прекинут премештање и
држање архиве близу фронта угрозило би исту, те је одлука Врховне команде за
смештај архиве што даље у позадину фронта измењена. У том погледу био је најподеснији манастир Студеница, тако да је Врховна команда актом од 15. октобра 1915.
године тражила од старешине манастира да обезбеди просторије за смештај архиве,
а уколико се у манастиру налазе избеглице требало је предузети мере за њихову
евакуацију. Врховна команда је 18. октобра 1915. године пребацила из Ниша у Команду војне станице Краљево сакупљену архиву која се односила на документацију
Главног ђенералштаба и архиву Врховне команде.
6

7

Главни Ђенералштаб Краљевине Србије почетком Првог светског рата преформиран је у
Врховну команду.
Прикупљање архивске грађе обављало се при ађутантским одсецима у командама и
установама, чиме су наведене јединице постале врста центара за прикупљање војне
архиве у саставу јединица.
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Архимандрит Студенице обавестио је 24. октобра Врховну команду да је
уступио одређени простор за смештај архиве, као и да је потребно да војне власти
одреде своје припаднике који ће о архиви водити рачуна. Архиепископ београдски
и митрополит Србије господин Димитрије Павловић реаговао је на одлуку Врховне команде о смештају архивске грађе у Студеници писмом од 24. октобра 1915.
године у којем је истакао неусловност манастирских просторија за даљи смештај
грађе и замолио војни врх да док може пребаци осталу архиву, као и ону која је већ
смештена у Студеници на сигурније место.8
Штаб Врховне команде је након овог писма пребацио остатак архиве у Косовску Митровицу и делом у Рашку.
Даљи ток преноса војне архиве био је условљен историјским повлачењем
војске и народа преко Албаније и Црне Горе. На седници Владе у Крушевцу 29.
октобра 1915. године, којом је председавао регент, била је усвојена одлука о даљем
истрајавању и наставку планског повлачења. Крагујевац је пао 1. новембра 1915, а
одбрана Ниша обустављена је у ноћи између 3. и 4. новембра 1915. године. Приликом повлачења, услед проблема до којих је долазило у преносу архиве, било је
примера остављања архиве у путу, као и њеног поверавања на чување у појединим
селима и варошима. Део је закопаван по пољима и на планинама са циљем да се
пронађе након повратка, али било је случајева у којима околности нису дозвољавале закопавање или сакривање грађе. У таквим приликама многе команде подносиле су захтеве за спаљивање архиве, али наведено је одобравано само у изузетним
случајевима, уз велику бригу Врховне команде о безбедном транспорту и чувању
војне архиве.
У следећој етапи приликом повлачења на линију Пећ - Призрен, Врховна
команда увидела је да се сва архива не може пренети, те су поједини делови закопавани, па је тако у Призрену закопана архива Ађутантског одељења. Краљ, Влада
и Врховна команда, народни посланици, дипломатски кор, државна архива и трупе
нових области били су груписани у средњој колони током повлачења српске војске
и народа. Наведена колона одступала је правцима који су од Призрена (долином
Белог Дрима и преко Љум Куле) и Ђаковице водили до Везировог моста, а потом
правцем преко Спаса и Флети до Пуке. Након доласка до Пуке Врховна команда са
осталим структурама требало је да настави марш према Скадру. Штаб Врховне команде кренуо је пут Скадра 26. новембра, а стигао 6. децембра 1915. године. У Команди места у Скадру били су смештени штабови пуковских окружних команди са
персоналом и комором, као и архива ових команди, а за њено одржавање и пренос
коришћен је известан део комора. Део архиве Оперативног одељења ВК допремљен
је у Љеш крајем 1915. године, те је помоћник начелника Штаба ВК издао у Скадру
почетком јануара наредбу команданту места у Љешу да прими на чување, смести и
стражом осигура архиву Оперативног одељења до доласка Штаба ВК који ће је понети са собом. Без обзира на тежину задатка већи део архиве пребачен је до Скадра.
Из северних албанских лука бродовима су превожене избеглице, војска, дипломатско особље, народни посланици и владине установе. Врховна команда искрцала се
6. фебруара на Крф, док је главнина српске војске пребачена до 21. фебруара 1916.
8

ВА, група фондова ВКС, П 3, К 51, Ф 4, Д 6/14, Л 1.
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године. Већи део војне архиве пребачен је заједно са војском на Крф где је Штаб
ВК издао 9. фебруара 1916. године „Упут за поступак са архивима и стварима команди и установа које престају дејствовати“.9 Вођење нових операцијских дневника почело је 10. априла и тим начином је прикупљено око 93% архивске грађе
која се чува у Војном архиву као група фондова Војске Кнежевине/Краљевине
Србије.
Врховна команда је услед потребе за руковођењем операција на Солунском
фронту пребачена са Крфа у Солун, као и архива неопходна за текући рад команди
јединица и установа (средином 1916. године).10 Главна војна станица у Микри добила је на чување 11. марта 1917. године архиву појединих команди и установа.
Тада је Врховна команда наредила командама армија да доставе прикупљене податке о полачењу преко Албаније како би се допунила оперативна архива.
У Солуну је 5/18. августа 1917. године избио велики пожар који је након
неколико дана девастирао велики део града уз људске жртве и огромну материјалну
штету. Команде јединице и установе српске војске и државе у Солуну делимично су
биле угрожене опасношћу од пожара, док је Саобраћајно одељење било задужено за
евакуацију седишта установа и јединица. Претпоставља се да су бројна документа,
посебно извештаји који су се слали из Бизерте Министарству војном и Врховној
команди, нестала у великом пожару у коме је уништен и део војне архиве. У извештају који је Саобраћајно одељење ВК поднело главном интенданту након захтева
Комисије за извиђај и процену штете проузроковане солунским пожаром српској
држави и њени држављанима наводи се да је имовина команде углавном спашена,
као и да је део људства био ангажован на спасавању архиве.
Након пробоја Солунског фронта војна архива је у етапама пребацивана на
ослобођену територију, да би након престанка ратних дејстава отпочело прикупљање архиве која је приликом повлачења била закопана или сакривена на разне
начине. Упућиване су посебне групе на правцима повлачења војске ради проналажења предметне архиве. Министар војни Михаило Рашић издао је 4. октобра 1918.
године у Солуну наређење свим командама и установама да се прикупе подаци шта
је приликом повлачења уз пут у појединим селима и варошима остављено на чување, закопано или прикривено, где тачно и на ком месту, код којих власти или
приватних лица, ко је био извршилац и по чијем наређењу и да ли су сачувани
писани докази. Министарство војске и морнарице упутило је у Љум Кулу, Призрен,
Студеницу и друга места групе за проналажење архиве. Наведене групе биле су под
командом лица која су присуствовала склањању архиве. Остављена документа у
већини случајева нису пронађена. У Љум Кули група за проналажење констатовала
9

10

Формирана је Комисија за пријем архиве 27. фебруара 1916. године. Начелник Штаба ВК
генерал Бојовић упутио је министру војном, свим командама и установама, начелницима
одељења и главном интенданту 31. марта 1916. године наређење према коме се „на Крфу
треба оставити сва архива која није била потребна у текућем раду штабова и јединица“.
Из архиве је требало том приликом издвојити све упуте, оцене и картоне личних односа
официра и чиновника, деловодне протоколе и регистре, операцијске дневнике, новчана
акта и сва наређења од вредности за будуће операције.
Сређена финансијска документација и остала неоперативна архива предата су Одељењу
Управе новчаног депоа у Солуну на чување.
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је да „архиве и закопаних ордена Канцеларије ордена више нема“. У Призрену је
извршена истрага након што није пронађена архива Ађутантског одељења Министарства војног. Резултати су показали да је локацију архиве неко одао бугарским
окупаторским јединицама, те је ископана и однета у Софију. Предузете су мере
преко делегата у Софији да се пронађе архива пошто је утврђен идентитет особа
које су је ископале и однеле. У извештају Оперативног Одељења Штаба ВК од 11.
априла 1919. године истиче се потреба проналажења архиве и књига које је непријатељ однео за време окупације, као и судбина дела архивске грађе, књижног фонда и
вредносних папира који су разбацани и растурени по окупираној територији те их је
народ користио на пијацама.11 Српске власти упутиле су званични захтев Мировној
конференцији у Паризу да се побеђеним државама нареди да врате архиве које су
њихове војске заплениле и однеле са српске територије и територије КСХС. Приликом закључењу мира са наведеним земљама било је предвиђено враћање архиве и
других историјских и културних споменика.
Након ослобођења извршена је демобилизација, а Главни ђенералштаб војске КСХС почео је да ради 5. маја 1920. године. Врховна команда српске војске
издала је „Упутство о начину прикупљања и предаје оперативне ратне архиве“
(Историјско одељење добило је задатак да организује ефикасан пријем и ажурно
сређивање предате грађе).12 Историјско одељење је настојало да употпуни мирнодопску и ратну архиву која је 1919. године пренета из Солуна у Београд. У том
циљу је израдило неколико упутстава и других наредбодавних аката о прикупљању и предаји архиве од јединица и организовало прикупљање мемоарске грађе.
На крају бисмо закључили да је Историјско одељење Главног Ђенералштаба током Првог светског рата придавало велики значај транспорту, безбедности и
очувању војне архиве, као и да су у времену боравка војске на Крфу и у Солуну
утврђене основе војном архивском законодавству.
Преглед архивске грађе Војног архива
која се односи на период Првог светског рата
Посебно богатство информација и јединствених докумената архивске грађе,
која се чува у групи фондова „Војске Кнежевине/Краљевине Србије“, чини фонд
који се односи на историјат српске војске у Првом светском рату.13 Целокупна регистрована и сређена архивска грађа предметне групе фондова груписана је у шеснаест Пописника, односно сумарних инвентара који се односе на временски период
11

12

13

ВА, група фондова ВКС, П 3, К 220, Ф 10, Д 12/10., ВА, група фондова ВКС, П 3, К 323,
Ф 1, Д 1/1.
„Уредбом о Главном ђенералштабу и ђенералштабној струци“ Историјском одељењу
стављени су у надлежност следећи задаци: „1. прикупљање, сређивање и проучавање
података за историју наших ратова, као и израда историје, 2. руковање ратном архивом и
3. управа и рад Библиотеком Главног ђенералштаба.“
Маријана Мраовић, Велики рат у архивској грађи Војног архива, Записи - Годишњак
Историјског архива Пожаревац, година III, број 3, Пожаревац 2014, 50-56; Маријана
Мраовић, Милорад Секуловић, Српска војна архива у Првом светском рату, Војноисторијски гласник, 2/2015, 96-113.
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од 1847. до 1920. године. Архивска грађа у сваком од Пописника архивистички је
сређена и обрађена до нивоа унутрашњих листи кутија и фасцикли. За сваки Пописник постоји сумарни и аналитички инвентар. Грађа је на српском, немачком, француском, бугарском и другим језицима. Пописници фонда Војске Краљевине Србије
под бројевима 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А и део Пописника 16 садрже
српску и црногорску архивску документацију насталу у Првом светском рату.
Архивска грађа фонда груписана је према организационој структури јединица српске војске од нивоа Главног генералшатаба, команди дивизијских области
и дивизија, до нивоа пукова. Фонд садржи и микрофилмовану архивску грађу из
Бечког ратног архива која се односи на период од 1914. до 1918. године. Публикована архивска грађа „Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата
и Словенаца 1914-1918. године“ садржи укупно тридесет једну књигу (тридесет
друга је накнадно публикована).
У оквиру Пописника 3 смештена је архивска документација Главног генералштаба Краљевине Србије који је почетком Првог светског рата преформиран у
Врховну команду. Грађа Пописника 3 смештена је у 467 кутија и садржи следеће
подфондове:
Подфонд Главног генералштаба
У оквиру овог подфонда налазе се документи из времена припрема српске
војске за рат 1914. и решавања послератних питања 1918-1920. године. Архивска
грађа садржи Протоколе поверљивих седница Главног генералштаба од 1. 7. 1904.
до 10. 6. 1914. године, документи о проучавању бивше аустроугарске војске од 1909.
до 1914. године, преписку Министарства војног у оквиру које се налазе документа
о грчко-турским односима током 1914. године, Декларацију о војно-кривичној надлежности по француско-српском споразуму, реферат генерала Пешића о одбрани
српске војске у јесен 1915. године, протокол Конференције представника савезничких војски одржане у Шантлију, извештаје др Арчибалда Рајса о непријатељским
зверствима у Србији, бројне прегледе српске војске у току рата, подаци о аустро-угарској, бугарској и немачкој војсци пре и у току рата, подаци о дејству савезничке
војске на разним бојиштима и друго.
Подфонд Врховне команде
Архива Оперативног одељења Главног генералштаба садржи операцијске
дневнике за период од 1914. до 1918. године. Операцијски деловодни протоколи подељени су у две групе: они који су вођени до доласка српске војске на Крф и после
доласка. Архива Обавештајног одељења и Ратног пресбироа садржи податке о ситуацији у окупираној Србији 1916-1918, податке о непријатељским снагама на српској
територији, стању на Солунском фронту 1916-1918, поверљиве месечне извештаје
о догађајима на ратишту, као и билтене страних армија са разних фронтова 19151918. године. Посебно су важна издања Ратног пресбироа која садрже ратне вести
за период 1914-1919, књиге, брошуре и пропагандни материјал, извештаје делегата
код црногорске Врховне команде 1915. године, извештаје делегата код енглеских,
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италијанских и француских трупа 1917-1919. године и српских војних представника код француских и енглеских трупа на Солунском фронту. Архиву Саобраћајног
одељења сачињавају операцијски дневници и деловодни протоколи, акта о мобилизацији, превожењу трупа, уређењу позадине и администрацији. Архива Команде
ваздухопловства и Архива Команде места у Солуну значајни су извори информација о раду српских и француских ескадрила, као и о организацији Команде места
у Солуну. Извештаји српских војних изасланика у Француској, Италији, Румунији
и Грчкој смештени су у Архиву војних изасланика. Архива Црногорске Врховне
команде садржи податке о јачини и распореду црногорске војске 1915. године и о
повлачењу српске војске кроз Црну Гору.
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Збирка докумената генерала Душана Стефановића, министра војске Краљевине Србије почетком рата, а касније војног изасланика у Француској, садржи, између осталог, лично виђење и сведочанства генерала Стефановића о појединим ратним догађајима. Наведена сведочанства су важна и незаобилазна као извор првог
реда.
Архива са Мировне конференције у Паризу садржи уговоре о миру са Аустријом, Мађарском, Италијом, Бугарском, Румунијом и Албанијом, као и разне
прегледе и извештаје.
Пописник 3 А садржи архиву одељења Врховне команде која су се бавила
материјално-техничким питањима, такозвану „неоперативну архиву“ која је сређена и регистрована после Другог светског рата и постоји као наставак Пописника
3. Архивска грађа Пописника 3 А смештена је у 209 кутија и груписана је по формацијским одељењима. Архива Ађутантског одсека садржи похвалне наредбе Врховне команде и других јединица 1917-1920. године, предлоге за одликовања 1915.
године, похвале савезничких официра и војника од стране српских команди, аутобиографије и биографије војвода, генерала, пуковника и других официра српске
војске 1918. године, предлоге за унапређење 1917. године, листе губитака српске
војске 1915-1918, као и спискове прегледаних официра, подофицира и војника у
Тулону, Бизерти и Марсељу и спискове лечених у савезничким болницама. Архива санитетског одељења садржи документа о снабдевању лековима и санитетским
материјалом, спискове лечених грађана, рањених и болесних војних лица, податке
о заразним болестима, раду санитетског особља, умрлице српских заробљеника у
Немачкој, бројне прегледе о кретању болести у српској војсци, документа о преформирању санитетских јединица и установа и о страним санитетским мисијама у
српској војсци.
Архива судског одељења посебно је важан извор за историјат дивизијских
и војних судова и проучавање кривичног поступка у српској војсци. У оквиру ове
архиве налазе се важни подаци о аустроугарским злочинима 1914-1915. године на
територији Дринска дивизијске области и над српским заробљеницима.
Архива заробљеничке команде садржи листе интернираца и заробљеника у
Аустрији 1915-1918. године, листе умрлих српских војника у Аустрији, као и одговоре Међународног Црвеног крста о судбини заробљеника и интернираца.
У оквиру Пописника 4 налази се архивска грађа подфондова команди све
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четири српске армије са укупно 277 кутија архивске грађе: операцијски дневници 1914-1919. године, прегледи распореда трупа, борбене релације, књиге губитака
1916-1918. године и преглед војних операција. Збирка архивске грађе војводе Степе
Степановића садржи релације битке на Церу, релацију из одбране Мачве, релацију
из повлачења 1914. године, релацију из ослобођења Београда и извештаје о раду на
Солунском фронту.
Посебно интересантни подаци овог подфонда односе се на политичку историју и садрже податке о агитацији, незадовољству народа, припремама атентата у
Босни и Херцеговини и демонстрацијама.
У оквиру Пописника број 5 налази се подфонд Министарства војног у којем
је смештена „неоперативна“ архивска грађа у 477 кутија. Ађутантски одсек садржи евиденције о унапређењима, отпустима из службе, одликовањима, распоредима,
боловањима и остале персоналне податке. Управа новчаног депоа и одељак Управе новчаног депоа садрже спискове војника умрлих по болницама, исплатне листе,
потврде и податке о заоставштини умрлих и погинулих. Посебно је интересантна
грађа Судског одељења у којој се налазе белешке са саслушања заробљеника, процеса, увиђаја и подаци о казненим мерама. Велики војни суд, Војни суд за официре и Војно-дисциплински суд садрже судски материјал, саслушања, пресуде и наредбе о казнама. Тулонски инвалидски одред, Српска регрутна комисија у Солуну,
Регрутна комисија на Крфу 1916/1917. године и Санитетска комисија у Београду
састоје се од прегледа српских држављана и одлука о њиховој способности за служење војске.
У оквиру Пописника 6 смештена је оперативна архива свих дивизија у 672
кутије архивке грађе. Архива је подељена на следеће групе:
•
•
•
•
•

Архива команде дивизијске области;
Архива команди дивизија;
Архива команди родова у дивизији;
Архива команди пешадијских бригада;
Архива непосредно потчињених јединица.

За сваку од команди дивизија, почевши од Вардарске све до Ибарске, сачувани су, у одређеном обиму, операцијски дневници, борбене релације и архива непосредно потчињених јединица.
У Пописнику 7 налази се архива 68 разних одреда, јединица и команди. Сачуван је део архиве Ужичке војске, Браничевског одреда, Команде града Београда, Команде Албанских трупа, Команде места Печуј и друго (120 кутија архивске грађе).
У Пописнику 7 налази се и архива многих других јединица које су формиране крајем Првог светског рата и као такве водиле завршне борбе. Поред навденог, у
Пописнику 7 налази се и архива појединих јединица из 1914-1915. године: Нишког
градског артиљеријског пука 1. и 2. бригаде резервних трупа, као и команди нишких
и крушевачких резервних трупа.
Пописник број 8 има 96 кутија архивске грађе Коњичке дивизије која је била
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непосредно потчињена Врховној команди. Архивска грађа подфонда груписана је
по штабовима и јединицама и садржи операцијске дневнике, оперативне деловодне
протоколе, релације о борбама, податке о раду артљеријске службе и друго.
У Пописнику 9 смештен је оперативни део архивске грађе пешадијских пукова од 1914. до 1920. године, у укупно 343 кутије. Постоје три подфонда:
• Подфонд пешадијских пукова са којима се ушло у рат 1914. године;
• Подфонд пешадијских пукова са Солунског фронта;
• Подфонд пешадијских пукова образованих 1919/1920. године.
За сваки од пукова сачуван је део операцијских дневника, релација борби,
операцијских деловодних протокола, али и делови архиве потчињених јединица.
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У Пописнику 10 налази се подфонд Ратне архиве Добровољачког корпуса
Срба, Хрвата и Словенаца у Русији, смештен у 92 кутије архивске грађе која се
односи на период од 1916. до 1917. године. У оквиру подфонда налазе се документа
штаба Добровољачког корпуса и српског батаљона на северу Русије, краљевског
партизанског одреда, батаљона СХС у Владивостоку, штаба Првог југословенског
пука „Матије Губеца“ и друго.
Пописник број 11 садржи подфонд аеропланских и панорамских снимака из
рат 1914-1920. године са укупно 5.259 аеропланских и панорамских снимака.
Пописник 12 обухвата 82 кутије у којима су смештене географске карте и
топографска секције српског, аустријског, бугарског, италијанског, немачког, француског, енглеског, румунског и руског порекла, са уцртаним подацима о распореду
јединица.
Пописник 13 садржи 38 кутија архивске грађе Аустроугарске ратне архиве за
период 1908-1918. године.
Пописник 13 А садржи 14 кутија преписа из бечких архива које обухватају
неколико збирки докумената.
У Пописнику 16 налази се 45 кутија откупљене и поклоњене архиве са разних страна: архива пуковника Милана Радојевића садржи важне податке о добровољцима из Америке, Канаде и Русије 1916-1917. године, о одбрани Аде Циганлије
1914-1915. и део материјала са Мировне конфренције у Паризу; архива пуковника
Боривоја Нешића садржи скице утврђења заграничног појаса Србија – Босна; архиву генерала Драгољуба Динића чини историјат националног наоружања; архива генерала Светислава Милосављевића садржи сећање на ратовање српске војске
1912-1919. године и мемоаре војводе Живојина Мишића; архива генерала Милана Раденковића састоји се од података о церској операцији и борбама на Церу и
албума видовданског атентата 1914. године; архива генерала Милића обухвата рад
Моравске дивизије другог позива 1914-1915. године и извештај комитског војводе
Копаоничког одреда Војиновића о догађајима у Србији 1917. године; заоставштина
Јована Драгашевића, као и архив генерала Михајла Живковића, садржи податке о
одбрани Београда 1914-1915. и о раду Српског добровољачког корпуса у Русији
1916-1918. године.
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Закључак
Архивска грађа групе фондова „Војска Краљевине/Кнежевине Србије“ која
се односи на историју српске војске и народа у периоду Првог светског рата вишедеценијски је предмет истраживања домаће и стране историографије и архивистике. Као јединствени историјски извор предметна архивска грађа има изузетну улогу у неговању традиционалних вредности српске војске и очувању свести о њеној
улози у Великом рату. Као део културе сећања на страдалаштво, херојство и борбу
до крајњих граница духовне и физичке исцрпљености, а потом и као јединствени
пример очувања државне и војне структуре у случају када је целокупна територија
српске државе била преплављена окупаторима, архивска грађа Војног архива и данас је неисцрпни извор информација о ратној стратегији великих војвода, борби
војника и народа за опстанак у најтежим условима, али и о свести државног и војног врха о потреби очувања и спаса архиве која није смела да падне у руке непријатеља. Истовремено је сазревала и свест о значају прикупљања и стручној заштити
војне архиве.
Пројектом дигитализације отворене архивске грађе Војног архива истраживачима је олакшан приступ делу архивске грађе која се односи на Први светски
рат. Такође, омогућено је истраживање већем броју истраживача, а архивска грађа
је сачувана од директног коришћења и хабања. Богатство фундуса Војног архива
који се односи на историјат Војске Краљевине Србије и даље је неисцрпан извор
за проучавање историјата српске војне архиве.
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THE IMPORTANCE OF ARCHIVAL MATERIALS
FROM THE MILITARY ARCHIVES
IN PRESERVING TRADITION AND
REMEMBRANCE CULTURE
ABOUT THE MILITARY OF THE KINGDOM
OF SERBIA IN THE FIRST WORLD WAR
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Summary
Archival materials of the group of fonds “The Military of the Kingdom/Principality of
Serbia” that relate to the history of the Serbian army and people during the period of the
First World War, are a many-decade subject of research of both domestic and foreign
historiography and archivistics. As a unique historical source these archival materials
have an exceptional role in nurturing traditional values of the Serbian military and in
preserving awareness about its role in the Great War. As a part of remembrance culture
about suffering, heroism and fight to the extreme limits of physical and mental endurance, and then as an unique example of preservation of state and military structure when
all Serbian territory was flooded with invaders, archival material of the Military Archives
is still inexhaustible source of information about war strategy of great military commanders (vaivode), fight of the soldiers and the people for survival in the worst conditions and
about the awareness of the state’s and military’s leadership about the importance of preserving the archives not to fall into the enemy’s arms. At the same time, awareness of the
importance of collecting and professional preservation of military archives was maturing.
The project of digitisation of the open archival materials of the Military Archives facilitated researchers’ access to a part of the archival materials that relate to the First World Was.
Also, the research is enabled to a greater number of researchers and archival material is
preserved from direct use and wear. The richness of the holdings of the Military Archives
that relate to the history of the Military of the Kingdom of Serbia is still an inexhaustible
source for studying history of the Serbian military archives.

Мр Александра Пијук-Пејчић1
Хисторијски архив Сарајево
Босна и Херцеговина

Прегледни рад

ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ
ХИСТОРИЈСКОГ АРХИВА САРАЈЕВО
КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ
ЗА ПРВИ СВЈЕТСКИ РАТ
Апстракт: Вриједност личних и породичних фондова огледа се у чињеници да су
настали из свакодневног живота појединаца различитих звања, жеља и интересовања. Као
такви садрже информације о животу обичних људи, због чега су значајни свједоци времена
у којем су настали. У раду ће бити представљени лични и породични фондови Хисторијског
архива Сарајево као историјски извори за Први свјетски рат. По свом садржају, грађа ових
фондова је разнолика те је од велике важности за свакодневницу живота, за политичку, економску, правну и културну историју овог периода.
Кључне ријечи: лични фонд, породични фонд, архивска грађа, историјски извори, Први свјетски рат, коресподенција

Документи се стварају и сакупљају како у институцијама, тако и међу појединцима.У складу са садржајем докумената, фондови настали дјеловањем приватних лица дијеле се на личне и породичне.2 Фонд личног поријекла је архивски фонд
који се састоји од докумената појединца насталих током његовог живота и рада,
као и докумената који се односе на његово стваралачко, научно или службено дјеловање. Породични фонд је архивски фонд који се састоји од документа насталих
током живота више чланова једне породице који су имали значајно мјесто и улогу
у друштву.
У стручној литератури веома мали број радова обрађује ову тему и они се
углавном односе само на одређене личне или породичне фондове. Такође, у литератури се вриједност једног фонда цијени на основу његовог ствараоца. У складу с
тим, предност се даје јавној архивској грађи и њеним ствараоцима и имаоцима. С
обзиром да фондови који су предмет нашег интересовања нису настали радом јавних стваралаца него током живота појединца или породице, поред архивиста само
озбиљни истраживачи знају да они садрже значајна документа.
Лични и породични фондови садрже информације о животу обичних људи
које откривају њихов приватни и јавни живот и вријеме у које су уткани њихови животи. За историју као науку од велике су вриједности, јер су настали из свакодневног
1
2

виши архивист, sandrapijuk@gmail.com
У старијој стручној литератури за ову врсту грађе користили су се различити термини:
заоставштина, приватни фонд, приватна збирка, лични фонд, лична збирка.
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живота појединца или чланова једне породице који су били различитих звања, склоности и жеља. Грађа садржана у оквиру ових фондова може бити корисна и као допуна грађи насталој код јавних стваралаца. Усљед честих бурних времена у Босни
и Херцеговини грађа је нестајала и уништавана. Када грађа јавних стваралаца није
сачувана, вриједност ових фондова долази до изражаја, јер се у њима неријетко налазе и дијелови јавних исправа. Поред фондова насталих радом јавних стваралаца,
коришћење грађе личних и породичних фондова изузетно је важно у циљу постизања научне истине.
На основу имена „лични и породични фондови“ међу истраживачима преовладава погрешно мишљење да лични и породични фондови садрже само лична
документа. Међутим, поред тих докумената из којих се могу црпити подаци за писање нпр. биографија (документа о рођењу, крштењу, вјенчању, смрти, школовању,
усавршавању), ови фондови могу садржати и фотографије, дневнике, приватну и
службену кореспонденцију, различита документа о дјелатности појединца и чланова његове породице, као и различите рукописе у зависности чиме се стваралац
фонда бавио, али и ријетке књиге, новинске чланке, новине и часописе које је сакупљао, а који понекад нису сачувани на другим мјестима. На основу докумената
које садрже ови фондови, може се реконструисати и приватни и друштвени живот
ствараоца фонда, односно породице. Такође, грађа ових фондова свједочи о политичким, привредним и културним приликама. По свом садржају разноврсни, они
представљају веома важну групу историјских извора који су прворазредни свједоци
времена у којем су настали. Заједно са документима јавних стваралаца дају потпунију представу о историјској прошлости.
Лични и породични фондови Хисторијског архива Сарајево не истичу се по
квантитету, али је њихова разноврсна грађа веома значајна. Сарајево је у посматраном периоду био највећи град Босне и Херцеговине, привредно најразвијенији, са
богатим друштвеним и културним дешавањима гдје су живјели пословни људи и
трговци и гдје су стварали културни радници. Стога и не чуди чињеница да Хисторијски архив Сарајево посједује укупно 503 личних и породичних фондова, од чега
су 39 лични, а 11 породични. Већина њих се односе на лица која су рођена, живјела
и радила у Сарајеву, а мањи број на лица из других градова и мјеста. Укупна количина грађе износи 35,4 дужна метра, од чега 29,3 дужни метар чине лични, а 6,1
дужни метар породични фондови.
Назив личног фонда чини име и презиме његовог ствараоца, а породичног
презиме породице. Тако су за сигнатуре узимана почетна слова презимена и имена
ствараоца, односно почетно слово породице. Досије сваког од њих садржи податке
о фонду: биографију ствараоца, записник о примопредаји из којег се види од кога
и када је фонд преузет, количина грађе која је преузета, стање грађе, сачуваност
грађе, количина, начин примопредаје. Из досијеа је видљиво да се најчешће радило
о откупима. Поједини примопредајни записници садрже и прилог са сумарним пописом грађе. Граничне године личног фонда представљају година рођења и година
смрти ствараоца фонда без обзира да ли садржана грађа обухвата све године унутар
3

Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo, Sarajevo 2003.
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граничних година. Граничне године код породичног фонда су година рођења најстаријег и година смрти најмлађег члана породице.
Већина ових фондова је прилично сређена и обрађена. Разврстана је тематски и, унутар теме, дјелимично хронолошки. За већи дио фондова постоје израђена
информатина средства која представљају значајан прилог архивске дјелатности развоју историјске науке. Ниједан аналитички инвентар личних и породичних фондова
Хисторијског архива Сарајево није објављен.
Из личних и породичних фондова Хисторијског архива Сарајево издвајамо
оне који садрже обимну архивску грађу као примарни историјски извор за истраживања која се односе на Први свјетски рат. По квантитету и квалитету ове грађе
издвајају се лични фондови Андрић др Владо (Сигн. О-АВ-89), Бесаровић др
Војислав (Сигн. О-БВ-66), Боривоје Јефтић (Сигн. О-ЈБ-50) и породични фонд Јефтановићи (Сигн. О-Ј-283).
Лични фонд Андрић др Влада4 (1882-1932), адвоката и члана Босанско-херцеговачког сабора и сенатора из Сарајева садржи укупно три архивске кутије. Фонд
је тематски сређен и има израђен аналитички инвентар. Грађа је откупљена од књижарског предузећа „Свјетлост“ 1960. године. Др Андрић Владо заступао је оптужене у тзв. велеиздајничком процесу5 против Васиља Грђића и другова6 (1915-1916).
Овај фонд садржи документацију и биљешке о његовој одбрани Васиља Грђића и
другова, стенографске записнике главних расправа против Грђића и другова ради
злочина велеиздаје (од 10. до 14. марта 1916. године), оптужбу Народне одбране
за велеиздајнички рад приликом анексије Босне и Херцеговине и смрти аустроугаског престолонасљедника Франца Фердинанда, документацију са процеса против
Дамјана Ђурића и другова 1916. године, а чију одбрану је заспупао адвокат Данило
Димовић, као и документацију и биљешке о одбрани српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ 1916. године.
4

5

6

Андрић др Владо рођен је у Требињу 1882. године. Школовање у гимназији започео је
у Мостару, а завршио у Сарајеву. У Прагу је завршио право гдје је положио и докторат.
Након студија бавио се адвокатуром. Године 1912. изабран је у Босански сабор. Као
један од политичких представника Срба, јавно je писао против аустроугарске власти
у БиХ (Срђ, Преглед, Народ, Отаџбина). За вријеме Првог свјетског рата заступао је
Србе у велеиздајничким процесима. Био је министар за аграрну реформу у влади Веље
Вукићевића 1927/1928. године и министар пољопривреде до 6. јануара 1929. године.
Краљ Александар га је именовао за сенатора 1931. године. Умро је у возу између Кремне
и Ужица 1932. године. Био је члан Земаљске банке, Српске централне привредне банке
и предсједник рударског друштва за БиХ. Основао је привредно удружење за Дринску
бановину (према: досије фонда и Српски биографски речник 1, А-Б, Нови Сад 2004).
Бањалучки велеиздајнички процес (1915-1916) био је највећи, најзначајнији и најзлогласнији судски процес од 17 вођених у Босни и Херцеговини током Првог свјетског
рата. На процесу је оптужено 156 истакнутих Срба Босне и Херцеговине.
Оптужница против Васиља Грђића и 155 другова подигнута је 15.9.1915. године. Расправа је започела 3.11.1915., а трајала је до 15.3.1916. године. Васиљ Грђић и другови
отпремљени су у Сарајево 17.9.1916. гдје им је на Врховном суду изречено Рјешење
9.2.1917. године у погледу свих оптуженика, осим оних осуђених на смрт, те су 12.2.1917.
отпремљени у Зеницу. Осуђеници осуђени на смрт помиловани су 30.3.1917, а у Зеницу
су доведени 2.4.1917. године.
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Наведена документација свједочи о условима у затворима у Босни током Првог свјетског рата, о односу према затвореницима, о безобзирном, грубом и протузаконитом поступању са истражницима, о вишемјесечним забранама шетњи, о
вишемјесечном затварању у самице, о нехигијени у затворима, о хладноћи посебно
током јануара и фебруара 1915. године, о појави болести и умирању у затворима
као посљедицама нечистоће, лоше исхране и хладноће итд. Документа освјетљавају
достојанствено држање кажњеника током процеса, „јер, они ће прије у тамници
иструхнути, него што ће замолити за помиловање“.7 Документи одбране су значајно
свједочанство за расвјетљавање периода пред почетак Првог свјетског рата.
Лични фонд Бесаровић др Војислава8 (1883-1941), политичког и културног
радника, садржи четири архивске кутије. Фонд је тематски сређен и има израђен
аналитички инвентар. Архивска грађа откупљена је 1959. године од Данке Бесаровић, Војислављеве супруге.
Овај фонд садржи Бесаровићеве рукописе који се односе на период велеиздајничког процеса (Сјећање на Милоша Ђурана, Наше везе са светом изван решетака, Прије 14 година) који описују стање у затвору у Зеници, понижења која
су оптуженици трпели, гладовање, болести од којих су боловали, начин на који се
издејствовало да комисија из Беча посјети затвор маја 1917. године, запажања комисије, посљедице њене посјете, проглашење пресуде на Велику суботу 22. 4. 1916.
године, достојанствено примање пресуде оптуженика, гладовање и патње, служење
литургије на Васкрс у затвору итд.
У рукопису Повреде закона у казненој ствари против Васиља Грђића и другова наведене су све повреде закона током процеса: држање у оковима без оптужнице, вишеседмично испитивање након довођења у затвор, лоши услови (влага,
нехигијена, хладноћа, лоша исхрана9, недостатак сунца и свјетлости), здравствене
посљедице лоших услова, боравак у ћелијама са разним затвореницима укључујући
и оне оптужене за силовања, посјете кроз решетке, неиздавање посјетница чланови7
8

9

ХАС, О-АВ-89, кут. 3, бр. 40.
Бесаровић др Војислав, правник, политичар, јавни радник, рођен је у Сарајеву 1883.
године гдје је завршио гимназију. Правне науке завршио је у Бечу гдје је промовисан
за доктора права 1906. године након чега је вршио судску праксу код Окружног суда у
Сарајеву. Од 1909. године вршио је адвокатску праксу код адвоката Данила Димовића
у Сарајеву. Исте године изабран је за старјешину Српског сокола у Сарајеву и предсједника новоосноване босанско-херцеговачке Српске соколске жупе. Био је посланик
Босанско-херцеговачког сабора. За вријеме Првог свјетског рата осуђен је у бањалучком
велеиздајничком процесу против Васиља Грђића и другова на 18 година тешке тамнице.
Године 1918. постао је члан Главног одбора Народног вијећа за БиХ. Учествовао је у
раду комисије за закључивање мировног уговора са Аустријом у Сен Жермену 1919.
године. Имао је истакнуту улогу у развоју соколства у БиХ и у дјеловању Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“. Ухапшен је 7. маја 1941. године у Сарајеву и
убијен у концентрационом логору Јадовно на Велебиту јула 1941. године (према: ХАС,
О-БВ-66, кут. 1, бр. 3; Српски биографски речник 1, А-Б, Нови Сад 2004).
Од посљедица лоше исхране осуђеници су у затвору током прва три мјесеца губили од
12 до 15 кг, а било је и оних који су губили и до 23 кг. ХАС, О-БВ-66, кут. 1, бр. 10.
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ма породица затвореника, присиљена признања, непристојно понашање према породицама оптужених од стране судија и стражара, сугестивно постављање питања
од стране судија током испитивања, субјективност судија, цензура писама и њихово
неотпремање, непоштовање препорука доктора, тежак рад у трајању од 10 часова на
дан, ускраћивање хљеба појединим затвореницима чак и на Васкрс, ограничавање
читања књига у затвору. Рукопис свједочи о посебно тешком положају осуђеника
који су лежали у болници, о особљу болнице, о нехигијеним условима у болници,
као и о транспорту затвореника из Бањалуке у Сарајево 17. 9. 1916. године.
Фонд Јефтић Боривоја10 (1894-1959), књижевника и драматурга, члана Младе
Босне, садржи четири архивске кутије. Фонд је тематски сређен и има израђен аналитички инвентар. Један дио архивске грађе је лично предао Архиву, док је други
послије његове смрти откупљен од супруге Мире.
Фонд садржи кореспонденцију између Боривоја који је био у затвору у Зеници и његове мајке Јоке (1915-1917). Писма свједоче о тешкој свакодневници живота
у Сарајеву, у затвору и у затворској болници у Зеници. Писма нуде информације и о
другим члановима породице.
Породични фонд Јефтановићи (1837-192411) садржи 15 архивских кутија. Архивска грађа је откупљена 1967. године од Ненада Јефтановића, Душановог сина,
који ју је пронашао у каси хотела „Европа“. Фонд је прилично сређен и има урађен
аналитички инвентар. Његова грађа се односи на више чланова породице Јефтановић. Како је предмет нашег интересовања грађа настала током Првог свјетског рата,

10

11

Боривоје Јефтић, књижевник и драматург, рођен је у Сарајеву 1894. године гдје је завршио гимназију. Био је члан Младе Босне због чега је ухапшен након Атентата 1914.
године. Осуђен је у Травнику и депортован у Зеницу гдје је одлежао три године затвора
(1915-1918). Године 1919. постављен је за првог драматурга у Народном позоришту у Сарајеву. Препоруком министарства просвјете студирао је драматургију и режију током сезоне 1925/1926. године у Бечу. Од 1934. године радио је као драматург у Народном позоришту у Београду, а од 1936. поново као драматург у Народном позоришту у Сарајеву. По
успостављању НДХ отпуштен је из службе као непожељан пошто је одбио да потпише
лојалност хрватској држави. Тада се запослио у НП у Београду као редитељ и књижевни референт. Од 1948. године радио је у Културно-умјетничком друштву „Абрашевић“
у Шапцу гдје је био задужен за подизање драмске секције. У Сарајево се вратио 1952.
године гдје је радио на свом књижевном раду и сарађивао са Народним позориштем.
Његова посебна преокупација било је проучавање сарајевског атентата. Сарађивао је у
многим часописима и новинама. Писао је приповјетке, драме, критике, пјесме, есеје и
преводио са енглеског, њемачког и руског језика. Био је члан Главног одбора Просвјете
и члан Српске књижевне задруге. Током свог живота објавио је више дјела: Заласци, О
профаним стварима, Сарајевски атентат, Царске кохорте, Табашница, Хроника једне улице, Дарови мајке земље, Десет година сарајевског позоришта, Дани на Миљацки,
Приповетке, Паметни језици, Играчке у времену, Писци и маске. Умро је у Сарајеву
1959. године (према: досије фонда и Српски биографски речник 1, А-Б, Нови Сад 2004).
У Водичу је погрешно наведена гранична година. Увидом у грађу фонда установљено је
да треба да стоји 1940. година.
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овдје ћемо представити грађу чији су ствараоци Григорије Јефтановић12 и његов
син Душан.13
Фонд саджи разноврсну документацију која свједочи о смјештају војске у
хотелу „Европа“, штетама које је војска нанијела за вријеме смјештаја у хотелу и у
циглани на Кошеву, о пљенидби и крађи имовине Јефтановића од стране војске, о
пљенидбама и крађама код кметова Јефтановића 1915. године, о Григоријевим напорима да смањи превисоко одмјерен ратни намет, да сачува имовину током ратног
периода, да наплати боравак војске у хотелу, да се надокнаде све штете нанијете
Јефтановићима и о томе да се Душан пусти из затвора.
Документација спора вођеног пред Котарским судом у Сарајеву у вези са
штетом у хотелу „Европа“ и кући Јефтановића током демонстрација 1914. године
расвјетљава ужасе кроз које је породица прошла, атмосферу у граду након атентата, опхођење власти према становништву, посебно према Србима у Сарајеву итд.
Фонд садржи више кореспонденција: између Григорија Јефтановића и његовог сина Душана који се налазио у затвору у Бихаћу, насталу током 1914. и 1915.
године; између Григорија и његовог сина Душана који су се налазили у затвору у
Зеници са Михајлом Чавићем, њиховим заступником и оданим пријатељем који је
водио послове Јефтановића у одсуству мушких чланова породице, насталу током
1916. године; између Григорија Јефтановића и Михајла Чавића насталу током 1917.
године; између Григорија Јефтановића из затвора и његовог сина Душана, насталу
током 1917. године.
12

13

Глигорије Јефтановић, трговац, велепосједник, веома утицајна личност и најбогатији
Србин у Сарајеву, рођен је 1840. године. У Бечу је завршио трговачку школу. У центру
града изградио је хотел „Европу“ и кућу. Био је власник предузећа колонијалном робом,
циглане на Кошеву, кречане у Хаџићима и око 20 кућа по граду које је издавао под закуп. Учествовао је у оснивању Српске штедионице у Сарајеву и Српске народне банке.
Био је члан Трговачко-занатске коморе у Сарајеву. Помагао је српске школе, удружења,
цркве, сиротињу. Био је један од оснивача Српског пјевачког друштва „Слога“ чији је
био предсједник. Заслужан је за црквено-школску аутономију. Након атентата, његова
имовина је демолирана, а он ухапшен као талац. Одлежао је 18 мјесеци тешке тамнице
у два наврата, а по одслужењу казне, био је у кућном притвору. Године 1918. изабран је
за првог предсједника Привременог народног представништва СХС, а био је предсједник Народног вијећа у Сарајеву. Умро је 1927. године (према: ХАС, О-Ј-283, кут. 10, бр.
3027а-3034).
Јефтановић Душан, правник, велепосједник, индустријалац, рођен је у Сарајеву 1884.
године гдје је завршио средњу школу. Докторирао је на правним наукама. Радио је у
Окружном суду у Сарајеву (1909-1912), након чега је водио послове у очевим предузећима. Био је предсједник Српског пјевачког друштва „Слогa“ (1912-1913). Послије
атентата је ухапшен и осуђен на шест мјесеци затвора. По изласку је био стављен под
полицијску присмотру. Након очеве смрти 1927. године наслиједио је са братом хотел
„Европу“ и више производних погона и трговачких радњи грађевинским материјалом.
По успостављању НДХ у Сарајеву, ухапшен је и пребачен у затвор у Загребу. Највјероватније је убијен у логору Јадовно (према: Српски биографски речник 1, А-Б, Нови Сад
2004).
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Приватне кореспонденције се по обиљу информација не могу поредити са
званичним документима одређене институције. Осим приватног и јавног живота
породице и њених чланова, оне свједоче о разноврсном пословању породице за
вријеме Првог свјетског рата: пословање хотела „Европа“, кречане у Хаџићима, циглане на Кошеву, о пословима у вези са кућом, кметиштима, кметовима и њиховим
породицама, о вођењу трговачких послова, рјешавању правних ствари. Писма пружају информације о Григоријевом боравку у затвору и управљању свим пословима
из затвора, као и за Душанов боравак у затвору, исхрану, одијевање и нехигијенске
услове, за финансијско помагање браће у иностранству, о стању у граду.
Документа наведених фондова Хисторијског архива Сарајево чији су ствараоци обављали значајне јавне функције у периоду аустроугарске окупације или
непосредно пред Први свјетски рат, историјски су извори директних учесника историјског процеса. Постигавши друштвени статус, неки од њих су имали значајну
улогу у доношењу јавних одлука чиме су оставили значајан траг у животу Сарајева.
По свом садржају ови примарни историјски извори су драгоцјени за привредну,
политичку, друштвену, правну, културну, просвјетну, вјерску историју Сарајева и
Босне и Херцеговине током Првог свјетског рата. Прворазредни су извори за истраживања свакодневнице стваралаца ових фондова и њихових сродника и за свакодневницу живота у граду током рата. Такође, освјетљавају правни систем Аустроугарске монархије, правни положај српског становништва Босне и Херцеговине,
страдања српског народа у Сарајеву и БиХ, материјална разарања српске имовине,
као и жртвовање за правду, истину, слободу итд.
Период Првог свјетског рата прилично је изучаван у домаћој историографији и о њему постоји велики број објављених радова и извора. Током посљедње деценије организовано је више научних и стручних конференција, округлих столова,
тематских изложби и приређено више публикација у којима су изношени подаци
о релевантној архивској грађи, њеном стању, сређености и приступачности за истраживања Првог свјетског рата. Међутим, за истраживања овог периода постоји
још много некоришћених историјских извора који су непознати стручној јавности,
а примјер за то су наведени лични и породични фондови Хисторијског архива Сарајево.
Овдје представљени архивски документи извори су првог реда који нису
објављени и који су само незнатно коришћени као историјски извор за период
Првог свјетског рата. По евиденцијама истраживача14 Хисторијског архива Сарајево, само ријетки истраживачи обрађивали су дио ових документа. Дјела настала
на основу коришћене архивске грађе су: Боривоје Милошевић, Српска интелигенција на велеиздајничком процесу у Бањој Луци 1915-191615, Зборник радова са
14

15

Архивска грађа Хисторијског архива Сарајево јавно је добро и као таква је доступна
свим заинтересованим лицима. Њено коришћење утврђено је Законом о архивској дјелатности (Службене новине Кантона Сарајево, бр. 50/16), Законом о слободи приступа
информација (Службени гласник БиХ, бр. 28/00 и 45/06) и Правилником о условима и
начину кориштења архивске грађе (Службене новине Кантона Сарајево, бр. 40/18).
За овај рад коришћена је архивска грађа личног фонда Војислава Бесаровића.
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међународног саветовања Елите у Великом рату, Нови Сад 2016. (350-370) и Соња
М. Дујмовић, Сарајевска српска чаршија 1918-1941. - Између традиције и модернизације16 (докторска дисертација, библиотека Филозофског факултета у Београду). Будући да остали истраживачи у својим објављеним радовима нису користили
историјске изворе наведених фондова која се директно односе на период Првог
свјетског рата, нећемо их ни наводити.

Закључак
210

По свом садржају разноврсни, лични и породични фондови Хисторијског
архива Сарајево представљају веома важну групу историјских извора који су прворазредни свједоци времена у којем су настали. Заједно са документима јавних стваралаца дају потпунију представу о историјској прошлости. Представљени фондови
садрже примарне историјске изворе за привредну, политичку, друштвену, правну,
културну, просвјетну и вјерску историју града Сарајева и Босне и Херцеговине,
као и за свакодневницу живота током Првог свјетског рата. Будући да истраживачи
нису много обрађивали ове фондове нити је њихова архивска грађа објављена, рад
има за циљ олакшавање трагања за документима из овог периода, те подстицање на
истраживања већег круга истраживача да кроз различите теме освијетле овај период и прошире нам знања о Првом свјетском рату.

16

За овај рад коришћена је архивска грађа породичног фонда Јефтановићи.

Мр Александра Пијук-Пејчић

Aleksandra Pijuk-Pejčić, MA

PERSONAL AND FAMILY FONDS
OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF SARAJEVO
AS HISTORICAL SOURCES OF THE FIRST WORLD WAR

Summary
Personal and family fonds of the Historical Archives of Sarajevo that are by their contents
very versatile, represent a very important group of historical sources that are the prime
witnesses of the time when they originated. Along with documents of public creators they
give more complete notion about the historical past. Presented fonds contain primary
historical sources for economic, political, social, legal, cultural, educational, religious
history of the city of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina, so as for everyday life during the First World War. Since the researchers did not use these fonds a lot, nor their
archival material was ever published, this work has for its goal to facilitate the search for
documents from this period, and to incite researches of a broader circle of researchers to,
through different themes, illuminate this period and to widen our knowledge about the
First World War.
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Архив Југославије,
Београд, Србија

Прегледни рад

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ
АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОНТЕКСТУ
ИСТРАЖИВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА И
СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ДРЖАВЕ У XX ВЕКУ –
ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
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Апстракт: У раду се анализира издавачка и изложбена делатност Архива Југославије у контексту истраживања међународних односа и спољне политике југословенске државе у XX веку. Чувајући велики број фондова који говоре о југословенској спољној политици
Архив Југославије крајем 70-тих и почетком 80-тих година XX века, започео праксу публиковања и приказивања архивских докумената која говоре о југословенској спољној политици и спољној политици великих и малих држава према југословенском простору и међународним односима. Анализирају се сегменти издавачке делатности у виду публиковања зборника архивских докумената, објављивања студија аутора који обрађују спољну политику
Југославије, издавања стручног часописа Архив, са прилозима спољнополитичке тематике,
и организовања и коорганизовања научних конференција и скупова о спољној политици Југославије и балканског простора са којих су публиковани зборници радова. Дата је и анализа
изложбене делатности где се указује о доминантном избору спољнополитичких тема у изради изложби и каталога архивских докумената у организацији Архива Југославије. У раду
је указано и на будућу делатност Архива Југославије у том правцу.
Кључне речи: издаваштво, изложбена делатност, архивска грађа, зборници
докумената, Југославија, спољна политика, међународни односи, билатерални
односи, несврстаност

Историја међународних односа у XX веку, већ након првих великих догађаја којим
је тај век започео у виду глобалне напетости која је ескалирала избијањем Првог
светског рата, брзо је привукла пажњу многих истраживача широм света. Како су се
деценије и све озбиљнији и већи догађаји низали, међународни односи постали су
једна од кључних тема светске историографије. Спољна политика великих и малих
држава у великој мери је утицала на бројне факторе унутрашњег развоја читавих
земаља, региона, области, а у појединим сегментима и на живот обичног појединца. Билатерални и мултилатерални односи XX века, који је по броју промена и
брзини којом су се те промене дешавале изазвао завршетак неких вишевековних
процеса, неисцрпна су тема истраживања. Архив Југославије у својим депоима чува
1

архивист, draganteodosic@arhivyu.rs
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фондове настале радом институција југословенске државе у оквиру којих се налази знатан број фондова који садрже материјале у вези са спољном југословенском
политиком, билатералних и мултилатералних односа која је та држава остваривала
током свог постојања, као и међусобног односа бројних држава, територија и региона света. У оквиру основне делатности Архива Југославије налазе се и издавачка
и изложбена делатност. Последњих деценија, у склопу ове две делатности, једна од
најчешћих изабраних тематских целина биле су југословенска спољна политика и
међународни односи.
Издавачка делатност Архива Југославије у контексту
истраживања међународних односа и спољне политике
југословенске државе у XX веку
Допринос Архива Југославије истраживању спољне политике југословенске
државе и међународних односа у XX веку кроз његову издавачку делатност може се
посматрати се кроз неколико аспеката:
• публиковање архивске грађе – зборници архивских докумената;
• објављивање историографских студија;
• објављивање тематских зборника са научних скупова/конференција/округлих столова;
• издавање стручног часописа – Архив: часопис Архива Југославије;
• издавање изложбених каталога.2
Велики део издавачке делатности Архива Југославије представљају тематски зборници докумената. Већина ових публикација настала је као резултат уске
сарадње архивиста Архива Југославије и еминентних стручњака (историчара) који
се баве историјом спољне политике југословенске државе и међународних односа
XX века.3 Објављивање тематских зборника докумената у Архиву Југославије сеже
у крај седамдесетих година. Приликом доношења одлуке о публиковању архивске
грађе, документа о спољно-политичким и међународним односима изабрана су као
једна од примарних врста архивске грађе за приређивање. Године 1978. у просторијама Архива Југославије одржан је „Округли сто“ по питању истраживања и публиковања архивске грађе, на коме је учествовало преко 50 научних и других радника из области културе, образовања, информисања и других јавних делатности.
Том приликом донета је одлука да се започне са пројектом објављивања историјских извора из фондова Архива Југославије, као и са истраживањем и снимањем
архивске грађе у иностранству у циљу комплетирања архивске грађе Архива Југославије. Приступило се систематском истраживању великих иностраних архива и
микрофилмовању докумената који се односе на прошлост Југославије, а паралелно са микрофилмовањем докумената започет је и посао у вези са публиковањем
2

3

Пошто су уско повезани са изложбеном делатношћу, о изложбеним каталозима биће
више речи у одељку о изложбеној делатности.
Зборници докумената углавном садрже уводне студије значајних домаћих и страних
историчара о теми и времену о коме документа говоре. Исти случај је и код изложбених
каталога који садрже предговоре стручњака о теми коју обрађују.
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докумената како домаће, тако и иностране провенијенције. У сарадњи са ЧГП Дело
– Љубљана и ООУР Глобус – Загреб (даље: „Глобус“) године 1981. публиковане су
три књиге зборника докумената:
• Tito-Churcill, strogo tajno, izabrao i uredio Dušan Biber, Arhiv Jugoslavije, Globus, Beograd-Zagreb 1981;4
• Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941-1943, dokumenti, priredio Bogdan Krizman, Arhiv Jugoslavije, Globus, Zagreb 1981;
• Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1943-1945, dokumenti, priredio Branko Petranović, Arhiv Jugoslavije, Globus, Zagreb 1981.5
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Године 1986. настављена је сарадња Архива Југославије и „Глобуса“ публиковањем двотомне књиге Британци о Краљевини Југославији, приређивача др Живка Аврамовског. Прва књига обухвата период од 1921. до 1930. године. У највећој
мери објављени су текући извештаји и телеграми Посланства Велике Британије у
Београду, инструкције британског Министарства иностраних послова, меморандуми израђени у Форин офису (Foreign Office) и годишњи извештаји који се односе
на поједина значајна питања унутрашње или спољне политике Југославије или на
политику Велике Британије и других великих сила према Југославији и на Балкану у целини.6 Документа које је приредио Аврамовски значајна су за упознавање
спољне политике Југославије и свих балканских и подунавских земаља и великих
сила чији су интереси били присутни на простору Балкана и Подунавља. Југословенска спољна политика посматра се кроз призму опште међународне ситуације,
а билатерални односи са становишта одговарајуће друге земље. Становишта других земаља анализирана су на истом нивоу као и становишта Југославије, пошто
су анализирана на основу извештаја британских посланика у тим земљама који су
или директно или преко Форин офиса достављани Посланству у Београду. За истраживаче је значајан став Велике Британије, као и акције које је она предузимала
код југословенске Владе као саветодавац или посредник, а исто тако и код других
балканских земаља и великих европских сила у питањима која се тичу Југославије и ширег региона Балкана и Подунавља.7 Извештаји су поређани хронолошки и подељени на више тематских целина: спољни послови, унутрашњи послови,
финансије, трговина, саобраћај, индустрија и војска. Од годишњег извештаја за
1923. годину финансије, трговина, саобраћај и индустрија обједињени су у одељку
под именом „Економска ситуација“. Од извештаја за 1925. годину одељци војска
4

5

6

7

У питању су документа преузета из Паблик Рекорд Офиса (Public Record Office) из Лондона.
Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, Knjiga treća (1939-1941), Arhiv Jugoslavije – Jugoslovenska knjiga, Beograd 1996, V-VI.
У питању су микрофилмовани материјали из фонда Форин офиса: Foreign Office Papers,
FO 371, General correspondence of the Central European Department (C) до 1933. године и
General correspondence of the Southern Eruopean Department (R) од 1933. године, из групе
Yugoslavia, који су се састојали из 423 фасцикле, са документима груписаним предметно.
Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva
u Beogradu 1921-1938, Knjiga prva (1921–1930), Arhiv Jugoslavije – Globus/Zagreb, Zagreb
1986, 12-16.
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и морнарица дати су засебно. У оквиру спољне политике, општи део је доносио
уопштене информације о југословенској спољној политици, њене правце (балканска и подунавска концепција), односно приказана је југословенска политика према
Балкану (Бугарска, Албанија, Турска) и Средњој Европи (Мала Антанта, Чехословачка, Румунија, Пољска, Мађарска, Аустрија, Италија, Ватикан).8 Зборник доноси
податке о билатералним односима Југославије са суседима: Италијом, Албанијом,
Грчком, Бугарском, Румунијом, Мађарском, Аустријом, али и другим земљама:
Турском (кроз сегмент „Блиски исток“), Чехословачком, Француском, Немачком,
Сједињеним Америчким Државама (даље: САД), Русијом (кроз праћење односа
са руском емиграцијом и односа са Совјетском Русијом - даље: СССР), Балтичким земљама, и наравно Великом Британијом. Извештаји о односима са Великом
Британијом по карактеру докумената уједно су и најопсежнији. Документа доносе
најважније сегменте британско-југословенске билатерале у току одређених година
(набавка наоружања, зајмови и кредити, регулисање дугова, питање пловидбе британских ратних бродова Дунавом, отварање британско-југословенских друштава...).
Мултилатерални односи највише се примећују преко извештаја о Малој антанти и
другим међународним организацијама.9 Спољнополитичке односе могуће је у извесној мери пропратити и кроз део о трговини нарочито увоз и извозу. Друга књига: Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји Британског посланства у Београду, Књига друга (1931-1938), такође приређивача др Живка Аврамовског, наставља праћење спољнополитичких односа Краљевине Југославије током
30-тих година, са посебним освртом на југословенску политику према нацистичкоj
Немачкој и фашистичкој Италији, али и попустљивости британске политике према немачком економском продору у Подунавље, слабљењу значаја Мале антанте,
Друштва народа и питању Аншлуса Аустрије.10 Након изласка из штампе прве две
књиге, исте године, опет са Живком Аврамовским, Архив Југославије постигао је
споразум о истраживању и изучавању архивске грађе у Југославији и Великој Британији како би се припремио рукопис за трећи том књиге Британци о Краљевини
Југославији 1939-1941. По том споразуму било је предвиђено да трећи том изађе
до сајма књига у Београду 1988. године, али се услед одлагања издавача „Глобуса“
то није десило. Као последица избијања ратних дејстава на подручју Југославије и
прекида контаката између Архива Југославије и „Глобуса“ донета је одлука да се
књига публикује у сарадњи са издавачком кућом „Југословенска књига“ уз рецензију др Томе Миленковића. Трећи том је изашао 1996. године. Разлика између прва
8
9

10

Isto, 283-284.
Од годишњег извештаја за 1922. годину билатерални односи са Румунијом и Чехословачком прате се кроз призму мултилатералних односа у Малој антанти. Након општег
мултилатералног дела прелази се на билатералне односе Југославије појединачно са Чехословачком и Румунијом. Примећује се добра информисаност британских дипломатских представника у Београду о проблемима који су постојали између земаља савезница
и то у много већој мери у односима са Румунијом. Првих година у извештајима се јасно
наглашавају проблем разграничења у Банату, недефинисани статус румунских школа у
Банату и Македонији, однос две државе према суседној Бугарској... Isto, 162-164; 225226.
Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva
u Beogradu 1921-1938, Knjiga druga (1931-1938), Arhiv Jugoslavije – Globus, Zagreb 1986.
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два и трећег тома огледа се у томе што су у прва два објављени годишњи извештаји
Посланства Велике Британије у Београду, док су у трећем, услед времена у коме
су документа настајала (у питању су ратне године), публиковани текући извештаји
посланика, војних аташеа, конзула, инструкције Форин офиса посланику, елаборати
урађени у надлежним министарствима и другим органима британске Владе. Значај
трећег тома огледа се у сагледавању међународних односа у предвечерје Другог
светског рата на југословенском и ширем балканском простору, притисака које су
велике силе вршиле на Југославију и друге балканске државе да дођу под њихово
окриље, превасходно немачки притисак на балканске државе да приступе Тројном
пакту и британским напорима да то спречи.11
Почетком 2000-тих у Архиву Југославије почело се озбиљно размишљати о интензивнијем публиковању архивске грађе која
се тиче међународних односа у XX веку, односно о спољној политици југословенске државе, како Краљевине, тако и социјалистичке Југославије. У периоду од 2005. до 2015. године излазила
је едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940.12
У питању су кумулативни месечни извештаји Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије (даље: МИП КЈ) публиковани у 11 књига под насловом Извештаји Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије за период од 1930. до
1941. године. Прва књига доноси месечне извештаје из 1930. године, док последња доноси извештаје за 1940. и прва два месеца
1941. године. Значај ове едиције огледа се у могућности истраживања међународних односа у Европи и свету како у току појединачног месеца
одређене године, тако и по земљама из којих су извештаји слати. Извештаји су долазили у МИП КЈ из држава и аутономних или полуатономних области у којима су
постојали акредитовани представници Југославије. Са научне стране представљају
неисцрпно богатство информација за истраживаче који се баве историјом међуратног периода, међународним односима у првој половини XX века, билатералним односима Југославије са земљама из којих су извештаји слати, али и билатералним
односима тих земаља са другим земљама, како великих сила (Велика Британија,
САД, Немачка, Француска, Италија), тако и малих земаља, суседа југословенске
државе (Аустрије, Мађарске, Румуније, Бугарске, Грчке, Албаније), али и других
земаља попут Чехословачке, Турске, Шпаније, Финске, Шведске, Аргентине, Чилеа...13 Приликом израде ове едиције коришћена је превасходно грађа из фондова
11

12

13

Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Knjiga treća (1939-1941), Arhiv
Jugoslavije – Jugoslovenska knjiga, Beograd 1996, VII-IX.
Издавање едицијa Извори за историју међународних односа 1930-1940. и Документа
о спољној политици Југославије започето је иницијативом Миладина Милошевића, тадашњег в.д. директора Архива Југославије.
Драган Теодосић, Објављивање архивске грађе Архива Југославије са научног и културног аспекта у периоду 2006-2017, реферат прочитан на међународном архивистичком
скупу „Десети суботички архивски дан“, Суботица, 21. септембар 2017. Доступно на:
http://www.suarhiv.co.rs/files/arhivski-dani/deseti-arhivski-dan/Dragan-Teodosic.pdf (приступљено 20.08.2020.)
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МИП КЈ (Политичко – даље: ПО, Персонално одељење – даље: Перс., Одељење
штампе – даље: ОШ) (АЈ-334), фондова Посланстава Краљевине Југославије (даље:
Посланство КЈ) у иностранству и то Посланство КЈ у Енглеској – Лондон (АЈ-341),
Посланство КЈ у Турској – Анкара (АЈ-370), Посланство КЈ у Шведској – Стокхолм
(АЈ-382), Посланство КЈ у Чилеу – Сантијаго (АЈ-389), затим грађа фонда Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине КЈ (Централни
пресбиро) (АЈ-38), Стална делегација Краљевине Југославије при друштву народа
у Женеви (АЈ-159)...14
Друга едиција зборника докумената архива Југославије о спољној политици
под називом Документа о спољној политици Југославије започета је 2014. године,
када су из штампе изашли њени први зборници архивских докумената.15 Ова едиција, за разлику од едиције Извора за историју међународних односа 1930-1940, у
највећој мери доноси архивску грађу која се тиче билатералних
односа социјалистичке Југославије са САД, СССР, Индонезијом,
Ираком и Алжиром. Укупно је публиковано осам зборника докумената из едиције Документа о спољној политици. Од тог броја
седам зборника обрађују спољну политику социјалистичке Југославије, док само један обрађује спољну политику Краљевине
Југославије.
Два зборника докумената обрађују билатералне односе Југославије са СССР:
• Југославија – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР 1946-1964, Том 1,
приређивачи Л. А. Величанскаја, Т. А. Џалилов, Љ. Димић
14

15

Извори за историју међународних односа 1930-1940: Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1930. годину, Књига I, приредили Нада
Петровић, Саша Илић, Архив Југославије, Београд 2005; Извештаји Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину, Књига II, приредилe Нада
Петровић, Јелена Бакић, Архив Југославије, Београд 2006; Извештаји Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије за 1932. годину, Књига III, приредилa Нада
Петровић, Архив Југославије, Београд 2008; Извештаји Министарства иностраних
послова Краљевине Југославије за 1933. годину, Књига IV, приредилe Нада Петровић,
Јелена Бакић, Архив Југославије, Београд 2009; Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину, Књига V, приредиле Нада Петровић, Јелена Ђуришић, Београд 2010; Извештаји Министарства иностраних послова
Краљевине Југославије за 1938. годину, Књига IX, приредила Јелена Ђуришић, Архив
Југославије, Београд 2014; Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1940-1941, Књига XI, приредио Драган Теодосић, Архив Југославије, Београд 2015.
Више о иницијативи за покретање едиције: Документа о спољној политици Југославије,
видети у: Нада Петровић, Архив Југославије и јавност 2011. године, Архив: часопис Архива Југославије, Година XII, Број 1-2, Београд 2011, 138-139; Нада Петровић, Архив
Југославије у 2013. години, Архив: часопис Архива Југославије, Година XIV, Број 1-2,
Београд 2013; Драган Теодосић, Објављивање архивске грађе Архива Југославије са научног и културног аспекта…, 2-6.
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(одговорни приређивач), М. Ф. Кишкина-Ивањенко, М. Милошевић, Н. Пантелић и А. Стикалин, Архив Југославије, Београд 2014;
• Југославија – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца
Југославије и СССР 1965-1980, Том 2, приређивачи Л. А. Величанскаја, Т. А.
Џалилов, Љ. Димић (одговорни приређивач), М. Ф. Кишкина-Ивањенко, М.
Милошевић, Н. Пантелић и А.С. Стикалин, Архив Југославије, Београд 2016.
Ови зборници значајни су са аспекта истраживања односа Југославије и
СССР током Хладног рата, а настали су као резултат сарадње Архива Југославије са
Руским државним архивом новије историје (даље: РГАНИ) и доносе публиковану
грађу тих архива, као и архивску грађу Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије (даље: ДА МСП РС)16. Руски и српски приређивачи
желели су да „уведу у научни круг велики комплекс нових архивских докумената, који омогућавају да се објективније расветли развитак нимало једноставних, а
понекад и драматичних совјетско југословенских односа, како на пољу државних
односа, тако и на пољу међупартијских веза“. Први том зборника обухвата период
од 1946. до 1964. године и прати развој југословенско-совјетских односа од времена блиске сарадње, преко сукоба око Информбироа 1948, Стаљинове смрти 1953,
отопљавања односа 1956, па све до краја власти Никите Сергејевича Хрушчова, генералног секретара СССР-а, 1964. године. Други том обухвата документа из периода од доласка Леонида Брежњева на чело генералног секретара СССР-а, до смрти
Јосипа Броза Тита, председника Југославије, 1980. године. У два тома приређивачи
су публиковали у већини случајева оригиналне текстове куцане машином, белешке, аутографе, стенограме сусрета и разговора између југословенских и совјетских
делегација на највишем нивоу од 1946. до 1980. године, као и забелешке о разговорима лидера Југославије и СССР-а.17
Три зборника из ове едиције обрађују односе Југославије са САД и то два зборника
односе социјалистичке Југославије и САД:
• Југославија – Сједињене Америчке Државе. Поруке председника Југославије
и Сједињених Америчких Држава 1944-1980, приредили Миладин Милошевић и Нада Пантелић, Архив Југославије, Београд 2014;
• Југославија – Сједињене Америчке Државе, Сусрети и разговори највиших
званичника Југославије и САД 1955-1980, приредили Миладин Милошевић,
Драган Богетић, Архив Југославије, Београд 2017.
16

17

Од фондова Архива Југославије највише су коришћени фондови: Канцеларија маршала
Југославије (даље: КМЈ) (АЈ-836); Кабинет председника Републике (даље: КПР) (АЈ837) и Централни комитет Савеза Комуниста Југославије (даље: ЦК СКЈ) (АЈ-507).
Југославија – Сједињене Америчке Државе. Поруке председника Југославије и
Сједињених Америчких Држава 1944-1980, приредили Миладин Милошевић и Нада
Пантелић, Архив Југославије, Београд 2014, 13-350; Југославија – Сједињене Америчке
Државе, Сусрети и разговори највиших званичника Југославије и САД 1955-1980, приредили Миладин Милошевић, Драган Богетић, Архив Југославије, Београд 2017, 9-11,
143-460; Драган Теодосић, Објављивање архивске грађе Архива Југославије са научног и
културног аспекта у периоду 2006-2017, 4.

МА Драган Теодосић

Jедан зборник обрађује односе САД и Краљевине Југославије. У питању је до сада
једини зборник из читаве едиције који обрађује билатералне односе Краљевине Југославије са неком страном државом:
•

Краљевина Југославија – Сједињене Америчке Државе 1918-1945, зборник
докумената, приредили Предраг Крејић и Митар Тодоровић, Архив Југославије, Београд 2015.18

Зборник докумената Југославија – Сједињене Америчке Државе. Поруке
председника Југославије и Сједињених Америчких Држава 1944-1980. доноси поруке које је Јосип Броз Тито размењивао са председницима САД у периоду од марта
1944. до 20. фебруара 1980. године. У питању су писма – поруке размењене између
Јосипа Броза Тита и Френклина Делана Рузвелта, Харија Трумана, Двајта Ајзенхауера, Џона Кенедија, Линдона Џонсона, Ричарда Никсона, Џералда Форда и Џимија
Картера. Значај објављивања овакве едиције из контекста истраживања југословенско-америчких односа током већег периода Хладног рата огледа се у великом броју
тема о којима је било речи, у порукама које су размењиване између председничких
канцеларија Југославије и САД. Зборник обрађује билатералне односе Југославије
и САД (војна, економска, техничка и друга сарадња две државе), билатералне односе Југославије са Грчком и Турском (нарочито током 1954 године), билатералне
односе са СССР-ом и другим земљама, ванблоковску политику Југославије, Покрет
несврстаности, билатералне односе САД са СССР-ом и другим земљама, Вијетнамски рат, израелско-арапски сукоб, размимоилажење ставова по питању кипарске
кризе, питање узајамних посета југословенских и америчких државника и многа
друга питања светске политике током Хладног рата.19
Током своје богате спољнополитичке активности Јосип
Броз Тито је водио разговоре са водећим светским државницима.
Међу најзначајнијим сусретима издвајају се сусрети са званичницима водећих сила - СССР и САД. Након публиковања два тома
Југославија – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, Архив Југославије је 2017. године
приредио зборник докумената Југославија – Сједињене Америчке
Државе. Сусрети и разговори највиших званичника Југославије и
САД који се састоји од укупно 42 докумената. У питању су забелешке, стенографске белешке, записници, информације, заједничке изјаве председника, извештаји о разговорима и посетама, говори председника, односно у питању су документа о разговорима
18

19

Више о теми САД у контексту делатности Архива Југославије видети у: Dragan Teodosić,
Građa i delatnost Arhiva Jugoslavije u kontekstu srpsko/jugoslovensko/američkih odnosa,
u: Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama, Zbornik radova na
konferenciji, urednice Vesna Aleksić, Radina Vučetić, Institut ekonomskih nauka, Filozofski
fakultet, Beograd 2019, 71-88.
Југославија – Сједињене Америчке Државе. Поруке председника Југославије и Сједињених
Америчких Држава 1944-1980, приредили Миладин Милошевић и Нада Пантелић, Архив Југославије, Београд 2014, 8-13; Д. Теодосић, Објављивање архивске грађе Архива
Југославије…, 4.
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који су вођени између председника Југославије и председника САД, председника
Југославије и државних секретара (министара иностраних послова) САД, председника Југославије и других високих званичника САД, председника Председништва
СФРЈ и председника САД, председника Савезног извршног већа и председника
САД, члана Председништва СФРЈ са председником САД, као и разговори министара иностраних послова две државе. Публикована документа су значајна са аспекта
тема које обрађују. У највећој мери доминирају питања из билатералних односа две
државе (политичка, културно-просветна, научна, војна, економска, финансијска...),
о техничкој сарадњи (централа Кршко, лиферовању америчке опрема Југославији),
питању екстремне југословенске емиграције у САД... Објављена документа представљају сведочанство о специјалној позицији коју је Југославија имала у односима
између Истока и Запада, о америчком виђењу југословенско-совјетских односа у
контексту Хрушчовљеве политике и његове посете Београду 1955, његовој смени,
Брежњевљевој политици, југословенској политици несврстаности са посебним
освртом на односе према земљама Латинске Америке, Кубанској кризи, односима
Југославије према источноевропским земљама, о Блискоисточној кризи и југословенском угледу у арапском свету, о проблемима Африке (Сомалија, Етиопија, Еритреја, југ Африке, апартхејд, Конго, Ангола, Западна Сахара), о односу Југославије
и Европских земаља, посебно према политици Де Гола, о југословенско-немачким
односима, Хелсиншкој и Београдској конференцији о европској безбедности и сарадњи (КЕБС) и бројна друга међународна питања која су се отварала и решавала
у периоду између 1955. и 1980. године. Објављена документа налазе се у фондовима Архива Југославије и то фондовима КПР (АЈ-837) и Председништво СФРЈ (АЈ803). Четири документа преузета из ДА МСП РС (Политичка архива - даље: ПА).20
Зборник докумената Краљевина Југославија – Сједињене Америчке Државе
1918-1945. настао је са циљем да покрије све теме из области политичких, војних,
економских, културних и других односа Краљевине Југославије и САД. Зборник
обрађује односе почев од тренутка југословенске борбе за добијање међународног
признања током Конференције мира у Паризу 1919-1920, билатералне односе за
време изолационистичке политике САД током 20-тих година, у периоду светске
економске кризе, Рузвелтове политике Њу Дила (New Deal), избијања Другог светског рата у свету 1939. године, окупације Југославије 1941, уласка САД у рат децембра 1941, односа САД према југословенској краљевској влади у Емиграцији,
односа према партизанском покрету, билатералних односа Југославије/САД са другим земљама... У овој публикацији објављено је 407 докумената преузетих из 16
фондова Архива Југославије: Централни пресбиро (АЈ-38); Министарство трговине
и индустрије КЈ (АЈ-65); Министарство финансија КЈ (АЈ-70); Народна скупштина
КЈ (АЈ-72); Двор Краљевине Југославије (даље: Двор КЈ) (АЈ-74); Збирка Јована
Јовановића Пижона (АЈ-80); Емигрантска влада КЈ (АЈ-103); Државна хипотекарна банка (АЈ-125); Министарски савет КЈ (АЈ-138); МИП КЈ (ПО, Конзуларно-привредно одељење – даље: КПО, Перс., Протокол) (АЈ-334); Збирка Војислава
20

Југославија – Сједињене Америчке Државе. Сусрети и разговори највиших званичника
Југославије и САД. 1955-1980, приредили Миладин Милошевић, Драган Богетић, Архив
Југославије, Београд 2017, 5-6, 9-10.

МА Драган Теодосић

Јовановића Марамбоа (АЈ-335); Делегација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
на Конференцији мира у Паризу (АЈ-336); Посланство КЈ у Великој Британији –
Лондон (АЈ-341); Посланство КЈ у Сједињеним Америчким Државама – Вашингтон (АЈ-371); Генерални конзулат КЈ у Чикагу (АЈ-414).21 Од 407 изабраних докумената издвајају се документа која говоре о подршци Вилсонове администрације
југословенском уједињењу, економским односима, војној сарадњи током Другог
светског рата и бројним другим питањима.
Три зборника докумената обрађују питање билатералних односа социјалистичке
Југославије са несврстаним земљама. Два зборника обрађују југословенске односе
са азијским земљама (Индонезија и Ирак), а један југословенске односе са афричком земљом (Алжир). Зборници докумената о југословенско-алжирским и југословенско-ирачким односима могу се посматрати и из угла истраживања односа Југославије са арапским светом. Кроз објављене документе у овим зборницима прати
се историја борбе азијских и афричких држава против колонијализма (у конкретном
случају француског, холандског и енглеског), а такође посредно и односи Југославије и наведених земљама са колонијалним силама, некадашњим власницима територија тих држава.
• Југословенско-алжирски односи 1956-1979, приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић, Архив Југославије, Амбасада Демократске Народне
Републике Алжира, Београд 2014;
• Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић, Југославија –
Индонезија 1945-1967: истраживања и документа, Архив Југославије, Архив Министарства спољних послова Републике Србије, Амбасада Републике Индонезије, Београд 2014;
• Југословенско-ирачки односи 1955-1979, Приредили Нада Пантелић, Милан
Медаковић, Архив Југославије, Амбасада Републике Ирака у Србији, Београд 2015.
Зборник докумената Југословенско-алжирски односи 1956-1979, приређивача Миладина Милошевића и Наде Пантелић, доноси укупно 103 документа из фонда КПР (АЈ-837). Већином су у питању писма – поруке које су размењивали лидери
две земље, белешке, записници, стенографске белешке о разговорима највиших
званичника две земље током сусрета, декларације, заједничка саопштења поводом
посета и слично. Документа прате временски период од 3. маја 1956. и телеграма
Мулаја Марбаха, генералног секретара Алжирског националног покрета, маршалу
Титу до 13. фебруара 1979. године и поруке Јосипа Броза Тита, председника Југославије, Шадли Бенџедилу, председнику Алжира.22 Документа приређена у овом
зборнику доносе сведочанства о билатералним односима Југославије и Алжира (ди21

22

Краљевина Југославија – Сједињене Америчке Државе 1918-1945, зборник докумената,
приредили Предраг Крејић и Митар Тодоровић, Архив Југославије, Београд 2015; Д.
Теодосић, Објављивање архивске грађе Архива Југославије…, 2, 5.
Зборник је објављен двојезично, српско-француски. Југословенско-алжирски односи
1956-1979, приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић, Архив Југославије, Амбасада Демократске Народне Републике Алжира, Београд 2014, VI.
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пломатским, политичким, културним, економским...), техничкој и научној сарадњи
(ангажман великих југословенских предузећа у Алжиру: „Првомајска“, „Енергопројект“, „Раде Кончар“, „Југоинвест“ и друге), југословенској политици према
алжирској националној борби за независност од Француске, југословенско-француским односима, односу Југославије према Де Головој спољној политици, значају алжирског питања у контексту стварања политике несврстаности, односима
Алжира и Југославије са водећим силама Запада и Истока (САД и СССР), значају
које је југословенско револуционарно искуство имало на алжирске револуционарне вође, арапско-израелском рату, Вијетнамском рату, развоју земаља Трећег света,
питању борбе против колонијализма и неоколонијализма афричких и азијских земаља...23 Књига Југославија – Индонезија 1945-1967: истраживања и документа
представља издање Архива Југославије које у основи обрађује билатералне односе Југославије и Индонезије. Састоји се од уводне студије историчара проф. др
Љубодрага Димића и др Александра Раковића и изабраних докумената из Архива
Југославије и ДА МСП РС. Уводна студија обрађује временски период од 1945. до
1967. године, док документа обрађују временски период од стицања индонежанске независности до првог контакта Сухарта, председника Индонезије, са Јосипом
Брозом Титом, председником Југославије. У овом зборнику објављена су оригинална документа из Архива Југославије КПР (АЈ-837) и ДА МСП РС (ПА). У питању
су извештаји, забелешке и белешке о разговорима високих југословенских и индонежанских руководилаца, информације, телеграми, заједничка саопштења, предлози, поруке – писма, говори о билатералним односима Југославије и Индонезије
(дипломатским, политичким, војним, економским, културним и другим односима),
југословенској политици према индонежанској борби за независност, ситуацији
у Индонезији, британској политици према Индонезији, успостављању дипломатских односа Индонезије и Југославије, односу Индонезије и Југославије са СССР,
САД, Кином, међународним односима у оквиру Азијско-афричке конференције,
односима Тита и Сукарна у контексту политике несврстаности, проблемима југоисточне Азије (вијетнамска борба за независност од Француске и Вијетнамски рат),
индонежанско-индијским и југословенско-индијским односима, односима Индонезије и Југославије са Уједињеном арапском републиком (даље: УАР), погледима
из Београда и Џакарте према блискоисточној, кубанској и берлинској кризи, ситуацији у Латинској Америци, Африци и другим отвореним питањима у периоду који
зборник обрађује. Документа су значајна и за истраживање спољне политике коју
су водили Сукарно и Тито, водеће личности две државе.24
Године 2015. Архив Југославије је на иницијативу Амбасаде Републике
Ирака у Републици Србији публиковао зборник докумената Југословенско-ирачки
односи 1955-1979, који се састоји од 100 докумената која говоре о сусретима
23

24

Љубодраг Димић – Драган Богетић, Југославија и Алжир, у: Југословенско-алжирски
односи 1956-1979, приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић, Архив Југославије,
Архив Министарства спољних послова Републике Србије, Амбасада Републике Индонезије, Београд 2014, XIII-XXXII.
Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић, Југославија – Индонезија
1945-1967: истраживања и документа, Архив Југославије, Београд 2014, 5-509. 5-509.
Зборник је добио и своје енглеско издање објављено у Џакарти.
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највиших државних званичника, шефова држава, председника влада, министара
иностраних послова, владиних делегација, дипломата једне и друге државе, као
и разменама личних порука Јосипа Броза Тита и највиших руководилаца Ирака у
периоду од 1955. до 1979. године. Документа су преузета из фонда КПР (АЈ-837) и
из ДА МСП РС (ПА). У питању су извештаји, белешке и забелешке о разговорима,
информације, поруке – писма и тичу се билатералних односа Југославије и Ирака
(дипломатских, политичких, војних, економских, културних и других односа, као и
научне, техничке, просветно-културне и друге сарадње), билатералним односима
Југославије и Ирака са другим земљама (нарочито СССР и САД, Ираном, УАР-ом
и другим блискоисточним, арапским, азијским и афричким земљама), о израелскоарапском сукобу, утицају које је југословенско руководство имало на ирачко револуционарно руководство...25
Поред две наведене едиције посвећене међународним односима и спољној политици Југославије, Архив Југославије је у сарадњи са другим институцијама реализовао посебне појединачне тематске зборнике са темом спољно-политичких односа.
У питању су:
• Makedonsko pitanje u jugoslovensko-grčkim odnosima: Poverljivi dokumenti
1949-1967, priredili Konstantinos Katsanos, Nada Pantelić, Arhiv Jugoslavije,
Društvo za makedonske studije, Beograd 2012;
• Јован М. Јовановић Пижон, Дневник (1896-1920), приредили Радош Љушић
и Миладин Милошевић, Прометеј Нови Сад, Радио-телевизија Србије Београд, Архив Југославије, ИК Прометеј, Нови Сад 2015.
Зборник докумената Македонско питање у грчко-југословенским односима: Поверљива документа 1949-1967. резултат је сарадње Архива Југославије и
Друштва за македонске студије из Солуна, а који су приредили Константинос Катсанос и Нада Пантелић. Зборник доноси извештаје о југословенско-грчким односима. У питању су белешке и забелешке о разговорима југословенских и грчких
дипломатских представника и руководилаца, записници са састанака мешовитих
југословенско-грчких тела, телеграми, информације, извештаји. Посреди су билатерални односи Југославије и Грчке у којима доминира македонско питање (питање избеглица из Егејске Македоније у Југославије, односу НР/СР Македоније према Грчкој, македонској мањини у Грчкој), грађа о Балканском пакту, размени узајамних посета високих руководилаца две државе, билатералним односима две државе са другим, нарочито суседним балканским државама (Бугарска, Албанија,
Турска), Кипарском спору. Зборник доноси архивску грађу из фондова Архива Југославије: КМЈ (АЈ-836, КПР (АЈ-837) и ЦК СКЈ (АЈ-507).26
Дневник Јована Јовановића Пижона, значајне личности дипломатске и по25

26

Југословенско-ирачки односи 1955-1979, приредили Нада Пантелић, Милан Медаковић,
Архив Југославије, Амбасада Републике Ирака у Србији, Београд 2015, V-VII, IX, 5-291.
Зборник је објављен двојезично, српско-арапски.
Makedonsko pitanje u jugoslovensko-grčkim odnosima: Poverljivi dokumenti 1949-1967, priredili Konstantinos Katsanos, Nada Pantelić, Arhiv Jugoslavije, Društvo za makedonske studije, Beograd 2012, 41-201.
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литичке историје Краљевине Србије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије, представља значајан допринос истраживању спољне политике Краљевине Србије крајем XIX и почетком XX века. Оригинални дневник чува се и Архиву
Југославије у збирци докумената Јована Јовановића Пижона (АЈ-80) који је своје
дневничке забелешке водио у периоду од 1896. до 1920. године, односно током времена када је службовао у дипломатској служби Краљевине Србије и Краљевине
СХС. Дневник доноси материјале који се тичу разних питања међународних односа, попут билатералних односа Краљевине Србије и Османског царства (питање
Старе Србије и Македоније), односа са Ватиканом (конкордатско питање), односа
са Бугарском, Аустроугарском, Грчком, избијања Првог светског рата, питања Баната у односима Краљевине Србије/СХС са Румунијом, односа са силама Антанте
(Велика Британија, Русија, Француска), односима са Италијом, питање међународног признања Краљевине СХС, односа са САД, рада Конференције мира у Паризу
1919-1920... Такође, могу се наћи подаци и о другим међународним питањима која
се не тичу директно Краљевине Србије/СХС, већ других земаља, попут билатералних односа различитих држава, до решавања кључних међународних питања отворених услед Првог светског рата и његовог завршетка.27
У оквиру своје издавачке делатности Архив Југославије у мањој мери објављује
историографске студије. Године 1994. објавио је студију свог дотадашњег сарадника др Николе Жутића.
• Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan. Odnos jugoslovenske države i rimske
crkve 1918-1935, Maštel Commerce, Arhiv Jugoslavije, Beograd 1994.
Студија је произишла из докторске дисертације аутора, одбрањене 1992. године пред комисијом у саставу: проф. др Бранко Петрановић (ментор), проф. др
Драгољуб Живојиновић и проф. др Ђорђе Станковић. Основу дисертације, а касније и из ње произишле монографије, представљају фондови Архива Југославије
(Министарство вера КЈ (АЈ-69) и Министарство правде (Верско одељење) (АЈ-63).
Дипломатска страна односа Краљевине СХС/Југославије са Ватиканом као међународно-правним државним субјектом сагледана је кроз фондове Посланство КЈ
у Ватикану (АЈ-372) и МИП КЈ (ПО) (АЈ-334). Кроз преписку Посланства КЈ у
Ватикану и Министарства иностраних послова, која је по обиму скромна, аутор
је приказао „концизну слику осетљивих, често конфликтних ватиканско-југословенских преговора око кључних спорних питања“.28 За реконструкцију клерикално-либералног скупштинског сукоба око доношења Устава, аутор је користио фонд
Народна скупштина КЈ (АЈ-72). Користећи архивску грађу фондова Установа аграрне реформе (АЈ-96) и Министарство пољопривреде КЈ (АЈ-67), аутор је приказао
разлоге незадовољства и појачаног клерикализма Римокатоличке цркве у Југославији. Културно-просветнa нетрпељивост приказана је кроз фондове Министарство
27

28

Јован М. Јовановић Пижон, Дневник (1896-1920), приредили Радош Љушић и Миладин
Милошевић, Прометеј, Нови Сад, Радио-телевизија Србије Београд, Архив Југославије,
ИК Прометеј, Нови Сад 2015, VII, 17-688.
Dr Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija. Odnos Jugoslovenske države i rimske crkve 19181935, Maštel commerce, Arhiv Jugoslavije, Beograd 1994, III.
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вера КЈ (АЈ-69) и Министарство унутрашњих послова КЈ (АЈ-14).29 Од преосталих
коришћених фондова потребно је поменути Двор КЈ (АЈ-74); Масонске ложе КЈ
(АЈ-100); Министарство физичког васпитања КЈ (АЈ-71); Министарски савет КЈ
(АЈ-138) и Централни пресбиро (АЈ-38). Коришћене су и следеће збирке: Збирка
Милана Стојадиновића (АЈ-37); Ђуре Поповића (АЈ-305); Станислава Кракова (АЈ102); Хинка Кризмана (АЈ-84); Јована Јовановића Пижона (АЈ-80); Војислава Јовановића Марамбоа (АЈ-335) и Лазара Марковића (АЈ-85).30 Значај монографије Николе Жутића огледа се у праћењу односа Ватикана и југословенске државе од 1918.
до 1935. преко непризнавања постојања југословенског уједињења, југословенско-италијанског сукоба око граница, односно црквено-међудржавног разграничења, успостављања дипломатских односа и отварања дипломатских представништава, уставног положаја обе цркве, а нарочито конкордатског питања.31 У погледу
истраживања међународних односа између два светска рата издваја се друго поглавље: Црквено међудржавно разграничење римокатоличких администратора
(1919-1926). Поглавље је значајно из угла истраживања југословенско-мађарских,
југословенско-аустријских, југословенско-албанских и посебно југословенско-италијанских односа (нарочито из перспективе Ријечког питања у периоду 1919-1925.
године).32 Ова публикација била је незаобилазно штиво код потоњих монографија
и чланака, како аутора Николе Жутића, тако и других аутора који су се бавили питањем односа Југославије и Ватикана између два светска рата.33
29

30
31

32
33

Dr Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija. Odnos Jugoslovenske države i rimske crkve 19181935, Maštel commerce, Arhiv Jugoslavije, Beograd 1994, III.
Isto, 441.
Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan, Odnos jugoslovenske države i rimske crkve
1918-1935, Maštel commerce, Arhiv Jugoslavije, Beograd, 1994, 467 (Ljubodrag Dimić),
Istorija 20. veka, 2, 1995, 163.
Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan..., 61-112.
Монографија Николе Жутића коришћена је у другим радовима аутора: Никола Жутић,
Краљевина Србија, односно Краљевина Југославија и Ватикан у архивској грађи, Архивска грађа као извор / Међународни научни скуп, 15-16. мај 2000. године, главни и
одговорни уредник Никола Б. Поповић, Архив Србије, Београд, 2000, 517-520; Никола
Жутић, Борба Краљевине СХС за Илирски завод Светог Јеронима 1919-24, Српска слободарска мисао: часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, Год. 19,
бр. 105, 2018, 29-74; Никола С. Жутић, Ватикански прозелитизам у Србији у периоду
Краљевине Југославије 1918-1941, Српска слободарска мисао: часопис за филозофију,
друштвене науке и политичку критику, Год. 6, бр. 33, 2005, 250-265, као и у радовима
Мирка Петровића: Мирко Петровић, Конкордатско питање Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, Intermex, Београд 1997; Мирко Петровић, Преговори о конкордату Краљевине СХС и Свете столице, Српске Студије/The Serbian Organic Studies: часопис за органску философију и домаћински систем, Св. 2, 1999, 153-160; Mirko Petrović, Projekat
konkordata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Svete Stolice 1925. uporedni konkordatski
režimi, Dijalog povjesničara – istoričara, knj. 2, Pečuh, 19-21. studenoga 1999, Zaklada
Friedrich Naumann, Zagreb 2000, 485-502; Мирко Петровић, Редови и конгрегације у конкордатским преговорима Краљевине Југославије и Свете Столице, Архив за правне и
друштвене науке: орган Правног факултета Универзитета у Београду, Књ. 56, год. 86, бр.
1/2, 2000, 125-136.
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Посебна врста публикација Архива Југославије које обрађују међународне односе
су зборници са стручних и научних конференција. У питању су три публикације у
којима доминира хладноратовска тематика, однос Јосипа Броза Тита и Стаљина и
југословенско-алжирски односи у хладноратовском окружењу од почетка 60-тих, односно од стицања алжирске независности, до 80-тих година XX века.
• Velike Sile i Male Države u Hladnom ratu 1945-1955. – slučaj Jugoslavije, Zbornik
radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 3-4. novembar 2003,
Katedra za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta, Beograd; Arhiv Srbije i Crne
Gore, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd; Centar za istraživanje
hladnog rata LSE, London, Beograd 2005;
• Зборник радова са међународног округлог стола Тито – Стаљин, Архив Србије и Црне Горе, Београд 2007;
• Југославија – Алжир, Зборник радова са научне конференције Алжир, 27. јануар 2013, Архив Југославије, Београд 2013.
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У ове три публикације објављено је укупно 39 прилога домаћих и страних
аутора. Од тог броја 25 прилога израђено је, између осталог, на фондовима Архива
Југославије и то на основу грађе следећих фондова: КМЈ (АЈ-836); КПР (АЈ-837);
ЦК СКЈ (АЈ-507); Савезно извршно веће (даље: СИВ) (АЈ-130); Новинска агенција
ТАНЈУГ (АЈ-112); Председништво владе ФНРЈ (АЈ-50); Комитет за законодавство
и изградњу народне власти ФНРЈ (АЈ-182); Савез књижевника Југославије (АЈ498); Комитет за културу и уметност при влади ФНРЈ (АЈ-314); Савез студената
Југославије (АЈ-145); АЈ-559, Савезна комисија за културне везе са иностранством
(АЈ-559); Савезни комитет за образовање и културу (АЈ-318); Савез социјалистичке
омладине Југославије (АЈ-318); Савезни савет за образовање и културу (АЈ-319);
Министарство за науку и културу ФНРЈ (АЈ-316); Збирка депеша ЦК КПЈ – КИ (АЈ791) и Радио-станица Слободна Југославија (АЈ-790). Два прилога говоре директно
о грађи Архива Југославије која се тиче хладноратовских тема.34 Поред архивске
грађе Архива Југославије у прилозима је цитирана и грађа из других домаћих, али
и страних архива. Од домаћих то су ДА МСП РС (ПА); Архива Србије (Министарство финансија СР Србије, ЦК КПС, Комитета за научне установе, Београдског универзитета); Историјског архива Београда (фондови: Народни одбор града Београда,
Скупштина града, ГК СКС, Окружни народни одбор Београд – Одељење трговине и
снабдевања, BdS, Управа града Београда) и Војног архива (фонд НОВЈ). Из страних
архивских установа цитирана је грађа руских архива (Архив иностраних послова
Руске федерације (АВПРФ), РГАНИ и Руског државног архива социо-политичке
34

У питању су прилози Веселинке Кастратовић-Ристић и Душана Јончића: Veselinka
Kastratović-Ristić, Fondovi Arhiva Predsednika Republike (Josipa Broza Tita) i Muzeja
Istorije Jugoslavije/Archives Holdings of The President of The Republic (Josip Broz Tito)
And The History of Yugoslavia, у: Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945-1955. slučaj Jugoslavije – Great Powers and Small Countries in Cold War 1945-1955 – issue of exYugoslavia, Beograd 2005; 381-400; Душан Јончић, Извори о односима Тита и Стаљина
у фондовима Архива Југославије, Зборник радова са међународног округлог стола Тито
– Стаљин, Архив Југославије, Београд 2007, 191-209.
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историје (даље: РГАСПИ)); кинеских (Архив МИПа НР Кине) и британских (Национални архив – Форин офис). Прилози обрађују разноврсне теме.
Изложбена делатност Архива Југославије
у контексту истраживања спољне политике Југославије
и међународних односа XX века
Изложбена делатност Архива Југославије уско је повезана за његовом издавачком делатношћу. Почеци изложбене делатности Архива Југославије датирају с
краја 70-тих година XX века, када је крајем децембра 1979. године организована
прва у низу од укупно 58 изложби архивских докумената које је Архив Југославије реализовао што самостално, што у сарадњи са разним архивским, музејским
и другим установама или дипломатским представништвима страних држава у Републици Србији.35 Спољну политику југословенске државе и међународне односе
директно обрађују 22 изложбе архивских докумената, док 24 изложбe архивских
докумената посредно доносе, поред осталих материјала, и материјале који обрађују
дипломатске односе. Из те групе издваја се неколико изложби које се тичу личности писаца у дипломатији (Иво Андрић у дипломатији; Јован Дучић у дипломатији
и Писци дипломате) које у средишту свог интересовања имају значајне личности
српске и југословенске књижевности које су своју професионалну каријеру градиле у југословенској дипломатији,36 а самим тим и учествовале у реализацији југословенске спољне политике, превасходно у периоду између два светска рата.
Те личности су биле Иво Андрић, Јован Дучић, Милан Ракић, Бранко Лазаревић
и Растко Петровић. Од 22 изложбе које директно обрађују спољну политику југословенске државе и међународне односе током XX века, две уопштено обрађују
спољну политику Југославије током XX века: Дипломатија Краљевине Југославије
1918-194137 и Југославија у међународним односима 1918-1992.
35

36

37

Прва реализована изложба била је Уставни развој социјалистичке Југославије, аутора Мр
Гојка Маловића. Изложбу је 25. децембра 1979. године у просторијама Архива Југославије
отворио Киро Глигоров, потпредседник Скупштине СФРЈ. http://www.arhivyu.gov.rs/active/
sr-latin/home/glavna_navigacija/izlozbe/izlozbe_arhiva/ustavni_razvoj_soc_jugoslavije_1979.html
(приступљено 30.08.2020.)
Иво Андрић у дипломатији, Каталог изложбе, Аутори изложбе и каталога, Душан
Јончић, Јелена Ђуришић, Београд 2011; Јован Дучић у дипломатији, Каталог изложбе, Аутори изложбе и каталога Миладин Милошевић, Душан Јончић, Београд 2012.
Доступно на: http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-cyrillic/home/glavna_navigacija/
izlozbe/izlozbe_arhiva/pisci_dipl.html) (приступљено 30.08.2020.)
Изложба је отворена 19. октобра 2005. године, тада у Архиву Србије и Црне Горе (даље:
АСЦГ), а отворио ју је Миладин Милошевић, помоћник директора АСЦГ. Аутор изложбе
био је мр Гојко Маловић, а информативно средство био је проспект. Изложба је реализована поводом обележавања 55 година Архива. На њој су приказане политичке карте света
и Европе из периода 1920-1937, фотографије министара иностраних послова Краљевине
Југославије, укази о постављењу посланика и амбасадора Краљевине Југославије, фотографије представништава Краљевине Југославије у иностранству и страних Посланстава у Београду, као и најважнија документа о раду југословенске дипломатије.Доступно
на: http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/izlozbe/izlozbe_arhiva/
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Ове изложбе представљају избор важних документа која се тичу спољне политике Југославије и међународних односа, попут писма Роберта Лансинга, државног секретара САД, Анти Трумбићу, министру иностраних дела Краљевства СХС,
од 6. фебруара 1919, у коме Влада САД поздравља уједињење југословенских народа у једну државу, затим значајних међународних уговора (Версајски мировни
уговор са Немачком од 28. јуна 1919. године) и других.38
Изложба Југославија у међународним односима
1918-1992.39 у основи је била подељена на два периода (на период од 1918. до 1945. и на период од 1945.
до 1992), а унутар периода на више целина (укупно 23
целине). Изложба је обрадила борбу за међународно
признање југословенске државе и њених граница 19181920, са нарочитим освртом на рад Конференције мира
у Паризу; положај Југославије у оквиру Версајског система Европе 1919-1934. и односе са балканским државама; односе са Италијом 1920-1930; Југославију у Малој Антанти 1920-1938; Балкански споразум 1934-1938;
нову оријентацију у спољној политици 1934-1939 (окретање према Италији и Немачкој); почетак Другог светског рата у свету и неутралност Југославије 1939-1941; Априлски рат и окупацију
Југославије 1941; југословенску борбу на страни антифашизма 1941-1946; учешће
Југославије на оснивачкој конференцији организације Уједињених нација; односе
са другим државама „Народних демократија“ 1945-1948; сукоб са Информбироом
1948-1953; односе Југославије са Западом 1945-1950; балканску политику Југославије 1945-1954. (помоћ Албанији, Балканска федерација); подршку Запада Југославији 1950-1955; нормализацију односа са социјалистичким земљама 1954-1959;
односе са источноевропским земљама 1960-1978; Покрет несврстаних 1954-1989;
односе Југославије са осталим државама 1955-1979; положај Југославије у међународним односима 1980-1990; односе са суседним земљама 1979-1989; учешће
Југославије у међународним организацијама 1975-1990. и, на крају, губљење спољнополитичког идентитета Југославије у тренутку њеног распада почетком 90-тих
година. Приликом израде ових изложби коришћени су архивска грађа, фотографије,
периодика и штампани материјали. Коришћена грађа преузета је из фондова Архива Југославије: АЈ-38, Централни пресбиро (АЈ-38); Народна скупштина КЈ (АЈ-72);
Двор Краљевине Југославије (АЈ-74); Министарски савет КЈ (АЈ-138); МИП КЈ (АЈ334); Збирка Војислава Јовановића Марамбоа (АЈ-335); Посланство КЈ у Француској – Париз, Виши (АЈ-388); Емигрантска влада Краљевине Југославије (АЈ-103);
38

39

diplomatija_kj_1918_1941_2005.html (приступљено 30.08.2020.)
АЈ-334-1-1, Писмо Роберта Лансинга, државног секретара САД, Анти Трумбићу,
министру иностраних дела Краљевства СХС, од 6. фебруара 1919, у коме Влада САД
поздравља уједињење југословенских народа у једну државу.
Изложба је отворена 29. октобра 2008. године, а отворио ју је Небојша Брадић, министар
културе и информисања Републике Србије. Југославија у међународним односима 19181992, Каталог изложбе, Аутори изложбе и каталога Душан Јончић и Др Гојко Маловић,
Београд, 2008

МА Драган Теодосић

Президијум Народне скупштине ФНРЈ (АЈ-15); СИВ (АЈ-130); ЦК СКЈ (АЈ-507);
КМЈ (АЈ-836); КПР (АЈ-837).40 Из Министарства спољних послова Републике Србије коришћена је Збирка међународних уговора, а из Музеја Југославије (у то време
Музеј историје Југославије) фототека КПР и грађа Архива Јосипа Броза Тита.
Четири изложбе Архива Југославије обрађују југословенско учешће у међународним организацијама. Политика несврстаности као централна спољнополитичка
оријентисаност Југославије у току Хладног рата обрађена
је у склопу изложбе Прва конференција шефова држава
или влада несврстаних земаља, Београд 196141, југословенско учешће у Друштву народа у изложби Краљевина
Југославија у Друштву народа42, док је учешће на Првој
конференцији за европску безбедност и сарадњу одржаној
у Хелсинкију од 30. јула до 1. августа 1975. године приказано у склопу изложбе Југославија и Прва конференција за
европску безбедност и сарадњу Хелсинки, 30. јул – 1. август 1975.43 Значај Дунава за међународне односе између
два светска рата приказано је у изложби Краљевина Југославија у Међународној дунавској комисији 1920-1940.44 За израду ове четири изложбе коришћени су фондови
Архива Југославије (АЈ-837, КПР; АЈ-507, ЦК СКЈ; АЈ-74, Двор КЈ; АЈ-369, Стална
делегација Краљевине Југославије при Међународној дунавској Комисији; АЈ-190,
Ђердапска речна управа Текија – Кладово...), фондови ДА МСП РС – (ПА), МСП
РС – Збирка међународних уговора и Музеја Југославије (фототека КПР).
Почев од изложбе Тито – Стаљин, отворене 2006, закључно са изложбом
Београд-Бразилија: 80 година дипломатских односа, отворене новембра 2019. године, укупно је приређено петнаест изложби које за своју тему имају билатералне
или дипломатске односе Југославије/Србије са одређеним земљама и то са Алжиром
(две изложбе), Бразилом, Данском, Египтом, Индијом, Индонезијом, Ираном, Канадом, Кубом, Пакистаном, Русијом/СССР-ом (две изложбе), Тунисом, Финском и
40

41

42

43

44

У време када је изложба реализована фондови АЈ-836, КМЈ и АЈ-837, КПР налазили су
се у склопу Музеја Југославије, тада Музеја историје Југославије – Архив Јосипа Броза
Тита.
Прва конференција шефова држава или Влада несврстаних земаља Београд 1961, Каталог изложбе/The First Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries
Belgrade/Exhibition Catalogue, Аутори изложбе и каталога/Authors of The Exhibition and
Catalogue, Нада Пантелић, Душан Јончић, Београд/Belgrade 2011.
Краљевина Југославија у Друштву народа, Каталог изложбе, Аутори изложбе и каталога
Душан Јончић, Јелена Ђуришић, Београд 2014.
Југославија и Прва конференција за европску безбедност и сарадњу Хелсинки, 30. јул
– 1. август 1975, Каталог изложбе/Yugoslavia and The First Conference on Security and
Cooperation in Europe Helsinki, July 30 – August 1, 1975, Exhibition Catalogue, Аутори
изложбе и каталога/Authors of the Exhibition and Catalogue Душан Јончић/Dušan Jončić,
Јелена Ђуришић/Jelena Đurišić, Мирослава Медаковић/Miroslava Medaković, Београд/
Belgrade 2015.
Краљевина Југославија у Међународној дунавској комисији 1920-1940, Каталог изложбе,
Аутор изложбе и каталога, Јелена Ђуришић, Београд 2016.
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Француском. У највећем броју случајева изложбе архивских докумената приказују
дипломатске односе са наведеним земљама кроз фондове Архива Југославије и разних домаћих и страних архивских, музејских и других установа. У највећем обиму
изабрана докумената преузета су из фондова Архива Југославије.
Oд фондова насталих до 1945. године најчешће су
коришћени документи из фондова МИП КЈ (ПО, КПО,
Перс., Протокол) (АЈ-334); Двор КЈ (АЈ-74); Посланство
КЈ у Француској – Париз, Виши (АЈ-388); Посланство КЈ
у Бразилу – Рио де Жанеиро (АЈ-392); Посланство КЈ у
Енглеској – Лондон (АЈ-341); Посланство КЈ у Ирану –
Техеран (АЈ-386); Посланство КЈ у Румунији – Букурешт
(АЈ-395); Посланство КЈ у Канади – Отава (АЈ-439); Посланство КЈ у САД – Вашингтон (АЈ-371); Посланство КЈ
у Шведској – Штокхолм (АЈ-382); Генерални конзулат КЈ у
Хелсинкију (АЈ-440) и Почасни конзулат КЈ у Копенхагену (АЈ-433). Коришћени су и фондови разних централних
установа: Министарство трговине и индустрије КЈ (АЈ65); Централни пресбиро (АЈ-38); Министарства просвете КЈ (АЈ-66) и Емигрантска влада КЈ (АЈ-103), а од збирки превасходно архивска грађа Збирке фотографија
(АЈ-377) и Збирка Војислава М. Јовановића Марамбоа (АЈ-335).
Од архивске грађе фондова насталих након 1945. најчешће коришћени фондови су КМЈ (АЈ-836), КПР (АЈ-837); Президијум Народне скупштине ФНРЈ (АЈ50); СИВ (АЈ-130); ЦК СКЈ (АЈ-507); Председништво СФРЈ (АЈ-803); Новинска
агенција ТАНЈУГ (АЈ-112)45 и Савезна комисија за културне везе са иностранством
(АЈ-559). Већина изложби доноси дипломатске односе Југославије са одређеном
страном државом. Први контакти са страним државама најчешће су приказани документима о оснивању првих представништава, у великој мери конзулата (почасних
или каријерних). Односи се даље прате преко успостављања дипломатских веза,
приказа дипломатских представника једне и друге стране, посета високих руководилаца обе државе, порука које су државни и партијски руководиоци размењивали,
међународних уговора које су две државе потписивале између себе, чиме су јачале политичке, економске, финансијске, привредне, културно-просветне и спортске
везе, као и реализацију тих веза у виду различитих обостраних аранжмана (трговинске размене, гостовања уметника, спортских манифестација, размене студената
и стручних кадрова) и бројних других питања која су постојала између Југославије
и земље о којој је реч.
Приликом израде изложби коришћена је и архивска и друга грађа архивских
и других институција из Републике Србије: ДА МСП РС, Архива Србије (Министарства просвете), Историјског архива Београда, Музеја Југославије и Архива
Народне банке (Збирка хартија од вредности). Поред материјала из домаћих установа коришћена је и грађа иностраних архивских установа из земаља о којима је
реч у изложби, или из регистратура дипломатских представништава тих земаља у
Републици Србији. У питању су материјали из руских архива (РГАНИ, РГАСПИ),
45

Указујемо на фототеку ТАНЈУГ-а.
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француских (Министарство спољних и европских послова Француске, Дирекција
архива), иранских (Архивски центар Министарства спољних послова Исламске Републике Иран), Данске (Национални архив Данске), туниских (Национални архив
Туниса и Дипломатски архив Министарства иностраних послова Туниса) и Финске
(Министарство спољних послова Финске).46 Значај оваквих изложби огледа су у
46

Јосип Тито – Јосиф Стаљин, Архив Србије и Црне Горе, Министарство за културу и
комуникације Руске федерације, Федерална архивска агенција, Државни архив Руске федерације, Београд 2006, 2-47; Југословенско-француски односи, Каталог изложбе, Аутори изложбе и каталога Нада Петровић, Др Гојко Маловић, Београд 2011, 29-100; Београд
– Хавана 70 година од успостављања дипломатских односа, Каталог изложбе, Аутори
изложбе и каталога Нада Пантелић и Душан Јончић, Архив Југославије и Амбасада Републике Кубе, Београд 2013, 37-90; Београд-Џакарта од успостављања дипломатских
односа до данас/Belgrade-Jakarta since establishment of diplomatic relations until today,
Каталог изложбе/Exhibition cataloque, Аутор изложбе и каталога/Exhibition and Cataloque
author Нада Пантелић, Београд/Belgrade 2013, 20-80; Београд-Отава: дипломатски односи од успостављања до данас, Каталог изложбе/Belgrade-Ottawa: diplomatic
relations from their establishment to date, Exhibition catalogue/Belgrade-Ottawa: relations
diplomatiques depuis leur établissement jusqu’à nos jours, Cataloque de l’expoisiton, Аутори изложбе и каталога Јончић Душан и Медаковић Мирослава, Архив Југославије,
Министарство спољних послова Републике Србије, Београд/Белграде 2016, 13-37; Београд – Техеран, 80 година дипломатских односа, Каталог изложбе, Аутори изложбе
и каталога Душан Јончић и Мр Драгош Петровић, Архив Југославије, Министарство
спољних послова Републике Србије, Амбасада Исламске Републике Иран у Републици
Србији, Београд 2017, 26-138; Београд – Копенхаген, Сто година дипломатских односа
1917-2017/Belgrade – København. Hundredåret for diplomatiske forbindelser 1917–2017/
Belgrade – Copenhagen. A hundred years of diplomatic relations 1917–2017, Каталог изложбе/Udstillingskatalog/Exhibition Catalogue, Аутори изложбе и каталога/Forfatter af
udstilling of katalog/Exhibition and Catalogue Authors Јелена Ђуришић/Jelena Đurišić, Мирослава/Miroslava Medaković, Београд/Beograd/Belgrade 2017, 27-96; Београд – Тунис:
Век пријатељства. Дипломатски односи од успостављања до данас/Belgrade – Tunis:
Un Siecle D’Amitie, Каталог изложбе/Catalogue de l’exposition, Аутори изложбе и каталога/Auteurs de l’exposition et du catalogue Душан Јончић Ранка Рађеновић Београд
2018, 27-74; Београд - Исламабад. 70 година дипломатских односа/Belgrade-Islmabad.
70 Years of Diplomatic Relations, Каталог изложбе/Exhibition Catalogue, Аутор изложбе и
каталога/Exhibition and Catalogue Author Jelena Đurišić, Београд/Belgrade 2018, 1-78; Београд – Њу Делхи. Седамдесет година дипломатских односа/Belgrade– New Delhi. Seventy
Years of Diplomatic Relations, Каталог изложбе/Exhibition Catalogue, Аутори изложбе и
каталога Ранка Рађеновић, Мирослава Медаковић, Ehibition and Catalogue Authors
Ranka Rađenović, Miroslava Medaković, Београд/Belgrade 2018, 37-112; Србија – Русија,
Југославија – СССР. Поводом 180 година дипломатских односа/Сербия-Россия, Югославия-СССР. К 180-летию дипломатических отношений, Каталог изложбе/Каталог выставки, Аутори изложбе и каталога др Алексеј Тимофејев, др Горан Милорадовић, др
Александар Животић, Авторы выставки и каталога др Алексей Тимофеев, др Горан Милорадович, др Александр Животич, Београд/Белград 2018, 70-189; Београд – Хелсинки.
90 година дипломатских односа/Belgrade – Helsinki. 90 years of Diplomatic Relations, Каталог изложбе/Exhibition Catalogue, Аутор изложбе и каталога/Exhbition and Catalogue
Author Јелена Ђуришић/Jelena Đurišić, Београд/Belgrade 2019, 19-74; Београд-Бразилија.
80 година дипломатских односа/Belgrade-Brasília. 80 Years of Diplomatic Relations, Каталог изложбе/Exhibition catalogue, Аутор изложбе и каталога Драган Теодосић, Exhibition
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подизању интересовања шире јавности за теме које ове изложбе обрађују.
Почев од 2000 године Архив Југославије обновио је делатност издавања свог
стручног часописа под називом Архив: часопис Архива Југославије (од броја 3 до
броја 9 – часопис Архива Србије и Црне Горе). Закључно са 2019. годином изашло
је 20 бројева. Часопис Архив је у току свог двадесетогодишњег излажења имао више различитих рубрика од којих су четири биле сталне: Архивистика, Историографија, Документа и Прикази. У рубрици Историографија аутори су често обрађивали теме спољне политике и међународних односа. Најчешће теме биле су
билатерални односи Југославије са Холандијом, Шведском, Данском, Италијом, Бугарском, САД, СССР, државама Латинске Америке, Француском, Немачком, Италијом, Великом Британијом, афричким земљама, затим политика великих сила према билатералним односима Југославије са другим странама, однос југословенске
спољне политике према различитим кризама (Суецкој, Кубанској...), међународним
организацијама (Балкански пакт)...47
Изазови и перспективе
Издања и изложбе Архива Југославије који за тему имају спољну политику
југословенске државе и међународне односе резултат су дугогодишњег рада Архива Југославије на прегледању и прикупљању најрепрезентативнијих докумената из
фондова које чува. Тај рад пратила је блиска сарадња са бројним домаћим и страним установама, институцијама и организацијама (архивским, музејским, библиотечким, ресорним, дипломатским и многим другим). Посебно је значајна сарадња
остварена са дипломатским представништвима страних земаља акредитованим у
Београду: Алжира, Бразила, Данске, Египта, Индије, Индонезије, Ирака, Канаде,
Кубе, Пакистана, Руске федерације, Туниса и Финске. Значајну помоћ у том раду
пружила су надлежна Министарства: Министарства културе и информисања РС,
МСП РС и Министарства финансија РС. У извесном броју случајева успешна сарадња Архива Југославије остварена са страним дипломатским представништвом
у вези са реализацијом изложбе архивских докумената резултирала је идејом за публиковање зборника архивских докумената. Од архивских и музејских установа са
којима се сарађивало на овом пољу потребно је истаћи ДА МСП РС, из чијих је
фондова, превасходно Политичке архиве, извршена допуна материјала за комплетирање приче о односима Југославије и одређених земаља, који је заједно са Архивом
Југославије учествовао у објављивању појединих зборника и изради одређених изложби.48 Архив Југославије је сарађивао још и са Архивом Србије (учествовао као
47

48

and Catalogue Author Dragan Teodosić, Београд/Belgrade 2019, 33-86.
http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/izdanja/casopis_arhiv_
v01/dosadasnji_brojevi.html (приступљно 30.08.2020.)
Резултат успешне сарадње две архивске установе представља учешће Архива Југославије у организацији обележавања стогодишњице Дипломатског архива. Дана 15. децембра 2019. године у просторијама Архива Југославије Ивица Дачић, министар спољних
послова Републике Србије, отворио је изложбу „100 година савременог Дипломатског
архива Министарства спољних послова Републике Србије“, коју су приредили заједнички Министарство спољних послова Републике Србије и Архив Југославије. Приказујући
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коорганизатор у неколико изложби), Историјским архивом Београда49 и Архивом
САНУ50 из чијих фондова је вршена допуна материјала. Од музејских институција
истиче се Музеј Југославије (раније Музеј историје Југославије) у оквиру којег се
до 2009. године налазио Архив Јосипа Броза Тита, када је на основу надлежности
Архив Југославије преузео архивску грађу, док је фототека остала у оквиру Музеја
и представља „велику ризницу“ фотографија догађаја који су описани у архивској
грађи, односно „визеулног пратиоца архивске грађе“.51 Преузимање архивске грађе
Архива Јосипа Броза Тита било је од прворазредног значаја за интензивнији рад
на публиковању зборника и изложби архивских докумената са спољнополитичком
тематиком.
Значај ових публикација и изложби огледа се и у учешћу бројних стручњака
за историју спољне политике Југославије и међународних односа, који су израдили
уводне студије и предговоре за зборнике докумената и изложби, али и објавили
своје прилоге у часопису Архив.52
У наредном периоду, у оквиру својих планираних активности, известан део
изложбене и издавачке делатности Архива Југославије за тему ће имати спољну
политику Југославије, што самостално што у сарадњи са другим институцијама.53

49

50
51
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рад ДА МСП РС (Главна архива/Историјско одељење МИПа КЈ/ДА) у значајној мери
приказана су документа која се тичу и спољне политике југословенске државе, нарочито
рад на реституцији архивалија однетих за време Другог светског рата од стране окупационих снага ван територије окупиране Југославије. 100 година савременог Дипломатског
архива Министарства спољних послова Републике Србије, Каталог изложбе, Приређивачи изложбе и каталога Драган Теодосић, Зорица Аврамовић-Живковић, Ранка Рађеновић, Јасенка Јанковић, Ранко Марковић, Министарство спољних послова Републике
Србије, Архив Југославије, Београд 2019, 49-50.
Од изузетног је значаја за спољну политику Југославије у другој половини XX века
Легат Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић ИАБ-1603.
Од збирки Архива САНУ издвајамо збирку Иве Андрића.
Више о томе: Нада Петровић, Архив Југославије 2009. године, Архив: часопис Архива Југославије, Година X, Број 1-2, Београд 2009, 168. Доступно на: http://www.
arhivyu.gov.rs/system/sr-latin/home/newsplus/viewsingle/_params/newsplus_news_
id/42657.html (приступљено30.08.2020.)
Као аутори се појављују академик проф. др Љубодраг Димић, академик проф. др Мира
Радојевић, проф. др Милан Ристовић, проф. др Душан Батаковић, проф. др Александар
Животић, проф. др Предраг Симић, проф. др Момчило Павловић, др Момчило Митровић,
др Драган Богетић, др Александар Раковић и многи други.
Архив Југославије у плану има објављивање архивског материјала које је др Живко Аврамовски сакупио почетком 70-тих година XX века. У питању су дипломатски извештаји
немачких представника у Краљевини СХС/Југославији у периоду између два светска
рата. Планиране су две публикације које обухватају временски период од почетка 20-тих
до 1935. године. Услед дугог временског периода од тренутка када је Аврамовски прикупио материјале до данашњег дана, одлучено је да се за рецензента ангажује др Милан
Кољанин, научни сарадник, са задатком да доврши посао у вези са публиковањем. У
плану су и две изложбе: једна о југословенској спољној политици у периоду од 1918. до
1992. године аутора др Срђана Мићића, научног сарадника Института за новију историју, и др Драгана Богетића, научног саветника. Др Срђан Мићић ангажован је и у вези
са израдом изложбе о дипломатским односима са Ватиканом, која се ради у сарадњи са
Министарством спољних послова Републике Србије.
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Публиковањем великог броја зборника докумената и израдом изложби посвећених спољној политици Архив Југославије приближио је потенцијалним домаћим и
страним истраживачима мали део архивске грађе која се налази у његовим фондовима, али и фондовима других домаћих и страних архивских и музејских установа.

Закључак
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Последњих деценија теме југословенске спољне политике и међународних
односа представљају највећи део изложбене и издавачке оријентације Архива Југославије. Захваљујући богатој архивској грађи фондова насталих радом југословенске државе и спољнополитичким односима које је та држава остваривала током
свог постојања 1918-2006, пружила се могућност да Архив Југославије изради читав низ публикација и архивских изложби са том тематиком. Највећи опус тог посла
посвећен је спољној политици Краљевине Југославије 1918-1945. и социјалистичке
Југославије (ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ) 1945-1992. (посебно њеног односа са одлучујућим
силама Хладног рата СССР и САД, кроз призму прокламоване политике несврстаности). Чувајући велики број фондова Архив Југославије је публиковањем зборника
докумената, објављивањем историографских студија, организовањем научних скупова/конференција/ трибина и израдом изложби архивских докумената омогућио
и указао широј стручној, научној и другој јавности на богатство грађе о спољној
политици Југославије коју поседује. Сарадњом са домаћим и страним архивским,
музејским, библиотечким и другим установама, надлежним министарствима и дипломатским представништвима страних држава у Републици Србији, обрада ове
тематике подигнута је на највиши могући ниво. Изложбе архивских докумената
са фокусом на билатералне односе Југославије и појединих земаља покретале су
иницијативу за израду и зборника архивских докумената о односима две државе.
Могућност за наставком експлоатисања теме спољне политике југословенске државе и међународних односа остаје и у наредном периоду. У складу са тим, у Архиву
Југославије у блиској будућности у плану је неколико публикација и изложби архивских докумената које ће за тему имати спољну политику Југославије.

МА Драган Теодосић

Dragan Teodosić, MA

PUBLISHING AND EXHIBITING ACTIVITY OF THE
ARCHIVES OF YUGOSLAVIA IN THE CONTEXT OF
RESEARCH OF INTERNATIONAL RELATIONS AND
FOREIGN POLICY OF THE YUGOSLAV STATE IN THE
20th CENTURY – CHALLENGES AND PERSPECTIVES
Summary
In the past few decades themes regarding Yugoslav foreign policy and international relations represent, for the most part, publishing and exhibiting orientation of the Archives
of Yugoslavia. Owing to a rich archival materials of the fonds created by the work of the
Yugoslav state and foreign relations which that state realized during its existence 19182006, the Archives of Yugoslavia was able to create a series of publications and archival
exhibitions with that theme. The largest opus of that work is dedicated to a foreign policy
of the Kingdom of Yugoslavia 1918-1945 and Socialist Yugoslavia (DFY/FPRY/SFRY)
1945-1992 (especially its relations with the superpowers of the Cold War USSR and
USA through a prism of proclaimed politics of the Non-Aligned Movement). By keeping
the large number of fonds and by publishing collections of documents, historiographic
studies, by organizing academic meetings/conferences/public discussions and exhibitions
of archival documents, the Archives of Yugoslavia presented to a broad professional, academic and other public richness of the archival materials about Yugoslav foreign policy
it possesses. By cooperation with domestic and foreign archives, museums, libraries and
other institutions, competent ministries, diplomatic missions of foreign states in the Republic of Serbia, treatment of this theme was elevated to the highest possible level. Exhibitions of archival documents with a focus on bilateral relations of Yugoslavia and certain
countries, incited creation of collection of archival documents about relations between
two countries. Possibility to continue exploitation of the theme of Yugoslavia’s foreign
policy and international relations remains in the following period. In accordance to that,
the Archives of Yugoslavia plans to release publications and organize several exhibitions
of archival documents about the theme of Yugoslavia’s foreign policy.
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Др Драгомир Бонџић1
Институт за савремену историју
Београд, Србија

Oригиналан научни рад

ИЗВОРИ У БЕОГРАДСКИМ АРХИВИМА
ЗА ИСТОРИЈУ ВИСОКОГ ШКОЛСТВА И НАУКЕ
У СРБИЈИ У 20. ВЕКУ
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Апстракт: У раду ће се на основу двадесетогодишњег истраживачког искуства изложити стање архивске грађе у београдским архивима употребљиве за проучавање развоја
високог школства и науке у Србији у 20. веку. Пажња ће бити посвећена фондовима Архива
Југославије, Архива Србије, Историјског aрхива Београда, Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије и Архива САНУ и то фондовима надлежних државних органа, фондовима политичких и друштвених организација, фондовима Универзитета,
факултета и научних установа и удружења, као и фондовима и збиркама истакнутих појединаца, државних руководилаца и научника. Биће представљени обим, садржај, сређеност, доступност и квалитет грађе, али ће бити указано и на њену сазнајну вредност за истраживање
комплексне и вишеслојне историје високог школства и науке у Србији у 20. веку.
Кључне речи: високо школство, наука, Србија, Архив Југославије, Архив Србије,
Историјски архив Београда, Дипломатски архив, Архив САНУ

Развој високог школства и науке у Србији текао је паралелно са развојем модерне
српске државе и био је испуњен дисконтинуитетом и бројним тешкоћама и препрекама. Зачеци високошколске наставе могу се уочити још током 19. века. Озбиљнији напредак у развоју високошколских установа, стварању научне елите и ослањању на искуства и утицаје европских универзитета и науке остварен је крајем тог
века, а вишедеценијски напори крунисани су доношењем Закона о универзитету и
отварањем Београдског универзитета 1905. године.2
Може се рећи да је Београдски универзитет био темељ и окосница развоја високог школства и науке у Србији током 20. века. Тек од средине тог века појављују
се други факултетски и универзитетски центри у земљи (Нови Сад, Ниш, Приштина, Крагујевац), настали залагањем београдских институција и кадрова, као и друге самосталне научне установе, институти и заводи, који су се бавили разноврсним
научним дисциплинама. Неке од тих научних установа су и формално деловале у
оквирима Београдског универзитета, а све су биле ослоњене на Универзитет и на
научни кадар који је на њему радио или се на њему школовао. Број високошколских
и научних установа интензивно је растао током 20. века: у Србији је 1939. било 13
1
2

научни саветник, dragomirbondzic@yahoo.rs
Драгомир Бонџић, Универзитет у социјализму. Високо школство у Србији 1950-1960,
Београд 2010, 9.

Др Драгомир Бонџић

високошколских установа (факултета), а 1987. чак 141;3 научноистраживачких организација је 1965. године било 88, а 1987. је тај број порастао на 171.4 Убрзано се
повећавао и број наставног и научног особља, студената и дипломираних студената, а истовремено су расли значај и утицај високог школства и науке у политичком,
економском и културном развоју земље. Требало би нагласити да су се током већег
дела 20. века високо школство и наука у Србији развијали у оквирима југословенске државе чиме је значај ових делатности превазилазио границе Србије и преплитао се са њиховим развојем у целој држави. Развој високог школства и науке у Србији не може се одвојити ни од општег државног, друштвеног, економског, културног и просветног развоја Југославије, као ни од разноврсних и сложених односа и
узајамне сарадње српских универзитета и научних установа са научним установама других југословенских република.5
Исто тако, требало би нагласити да историју високог школства и науке не
чини само преглед историјског развоја високошколског система и научне инфраструктуре, високошколских и научних установа, запосленог наставног и научног
кадра и појединих научних дисциплина. У питању су и бројне и чврсте везе високог школства и науке са свим сферама државног, друштвеног, економског и културно-просветног живота. Држава, друштво, привреда и култура имају одређена очекивања од високог школства, пре свега у погледу школовања високообразованих
стручњака и стварања интелектуалне елите, технолошког напретка и побољшања
образовне структуре становништва, а истовремено и креирају амбијент, идеолошко-политичке околности и материјалне могућности да високо школство у конкретним условима на те потребе и очекивања одговори.6 Државна научна политика је
одраз свеукупне унутрашње и спољне политике, идеолошког усмерења, економских приоритета и планова одређене државе. Високошколовани стручњаци су ослонац административног устројства, привредног развоја, просветног и културног
напретка, а неки од најистакнутијих наставника и научника често се могу наћи у
државном и политичком врху, умешани у креирање и спровођење политике појединих партија или државе. Однос државне власти и политике према високом школству и науци је сложен: с једне стране стоје очекивања државе и финансијска средства које она улаже, а са друге аутономија високошколских установа и слобода научног истраживања и наставног рада. Ове супротности су врло ретко биле усклађене и координисане, а у већем делу 20. века, нарочито током његове друге половине,
довеле су до оштрих сукоба и нарушавања аутономије и слободе од стране државне власти и владајуће партије, па чак и до уношења политике и идеологије у наставни и научни рад. Историја високог школства и науке нераскидиво је повезана и
са војном и ратном историјом: светски ратови су у 20. веку два пута заустављали
научни и високошколски рад, наносили значајне материјалне штете установама,
изискивали ангажман и односили животе наставника, научника, студената и интелектуалаца уопште; с друге стране, војне потребе и индустрија наоружања су,
посебно у другој половини 20. века, имале значајан утицај на развој и усмерење
3
4
5
6

Jugoslavija 1918-1988. Statistički godišnjak, Beograd, 1989, 364.
Isto, 376.
Д. Бонџић, Универзитет у социјализму, 13.
Исто, 14.
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истраживања у појединим научним установама и дисциплинама (машинство, физика, хемија, медицина, итд.). Међународни односи и спољнополитички положај
државе су имали значајан утицај на развој високог школства и науке, посебно на
успостављање и развој међународне сарадње научних установа, наставника, научника и студената, али је међународна научна сарадња често била важан инструмент
у креирању, усмеравању и спровођењу државне спољне политике. 7
Овако сложен и широк спектар тема из историје високог школства и науке у
Србији у 20. веку није наишао на довољно интересовање у српској историографији. Интересoвање, пре свега за прошлост Београдског универзитета, потекло је после Другог светског рата из идеолошко-политичких мотива и потребе да се истакне
и глорификује међуратни студентски револуционарни покрет на Универзитету и
изгради традиција „црвеног универзитета“. Развојем српске и југословенске историографије од 60-их година публицистичким и мемоарским радовима придружили
су се и историографски радови о овој тематици, засновани на научној методологији, али задржани на реконструкцији и у великој мери контаминирани идеолошким ставовима, стереотипним представама, апологијом Партије и револуције итд.
Временом се историографија све више ослобађала од идеологије и током 80-их
година приступила методолошким иновацијама и дубљим анализама предратног
студентског покрета, али и отворила друге теме из развоја Универзитета и високог
школства у Србији до Другог светског рата, као и из послератног развоја Универзитета, питања односа са Комунистичком партијом и државом, репресије, студентских
демонстрација 1968. итд.8 Нова истраживања о новим темама, на новим изворима
и са новим методама, настављена су и током 90-их година 20. века и почетком новог миленијума и резултирала су низом чланака и покушајима монографске обраде
појединих сегмената или целокупне историје Београдског универзитета и високог
школства у Србији.9 У новије време, и у Србији али и у иностранству, појављује
се интересовање за место и улогу српских и југословенских универзитета и науке
у међународној сарадњи и размени знања у 20. веку, али посебно у периоду хладног рата и у контексту улоге социјалистичке Југославије у Покрету несврстаних
земаља.10 Требало би поменути и да су у читавом периоду од Другог светског рата
7

8

9

10

Драгомир Бонџић, Мисао без пасоша. Међународна сарадња Београдског универзитета
1945-1960, Београд 2011, 9-13.
Д. Бонџић, Универзитет у социјализму, 10, 15-16; Драгомир Бонџић, Настанак историографије о Београдском универзитету 1945-1980, Историја 20. века, бр. 1, Београд,
2005, 153-168; Isti, Razvoj istoriografije o Beogradskom univerzitetu 1980-2005, Istorija 20.
veka, br. 1, Beograd 2006, 125-139.
Д. Бонџић, Универзитет у социјализму, 10, 15-16; Снежана Бојовић, 200 година Београдског универзитета 1808-2008, Београд, 2008; Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet
1944-1952, Beograd 2004.
Мирослав Перишић, Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције
на европским универзитетима 1945-1958, Београд 2008; Милорад Лазић, Неки проблеми страних студената на југословенским универзитетима шездесетих година 20. века,
с посебним освртом на афричке студенте, Годишњак за друштвену историју, бр. 2, Београд 2009, 61-78; Д. Бонџић, Мисао без пасоша; Magdalena Najbar Agičić, Intellectual Elites, Scientific and Cultural Institutions in Socialist Croatia and Yugoslavia from 1945 to
1960, Práce z dějin Akademie věd, 7, Prague 2015, br. 2, p. 207-218; Leonora Dugonjić-
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па до данас, објављиване бројне споменице универзитета, факултета, института,
појединих научних установа или дисциплина, различитог обима и квалитета, настале углавном поводом разних јубилеја. На крају, објављен је и велики број биографија истакнутих наставника и научника, у посебним издањима, као чланци у
часописима и зборницима или као одреднице у лексиконима, енциклопедијама и
биографским речницима, који у целини чине важан допринос истраживању историје високог школства и науке у Србији.11
И поред овакве продукције само је делимично искоришћено обиље садржајне и разноврсне архивске грађе која говори о историји високог школства и науке у
Србији у 20. веку, а остало је неистражено више архивских фондова и неразјашњено мноштво тема и сегмената развоја високог школства и науке, посебно онако сложено и широко постављеног како је то учињено у овом раду.
Скренућемо пажњу на архивску грађу похрањену у београдским архивским
установама: Архиву Југославије, Архиву Србије (одељење у Железнику), Историјском архиву Београда, Дипломатском архиву Министарства спољних послова
Републике Србије и Архиву САНУ. Иако наслов рада упућује на цео 20. век (документација постоји за цео тај период), фокус ће бити пре свега на времену од краја
Првог светског рата и формирања југословенске државе 1918. године до почетка
90-их година и распада/разбијања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Као горњу хронолошку границу узећемо 1990. годину, пошто архивска документација из последње деценије 20. века истраживачима још увек није доступна.
При томе имамо у виду и да се у архивским установама у другим високошколским
центрима у Србији (Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Приштини, Бору, Суботици,
итд.) може наћи грађа за историју тамошњих високошколских и научних установа
(универзитета, факултета, института, завода), мада она неће бити тема овог рада.
Исто тако, указујемо и на чињеницу да се и у свим локалним архивским установама
могу наћи архивски извори о тамошњим студентима, студентским удружењима и
универзитетском наставном особљу које је потицало из тих крајева, али ни о томе
неће бити речи у овом раду. Циљ није да се помену сви фондови у којима се може
наћи грађа о високом школству и науци у Србији, већ да се укаже на најобимнију,
најкориснију и најквалитетнију архивску грађу за ову тему.
Пошто су се, као што је већ поменуто, високо школство и наука у Србији у
већем делу 20. века развијали у оквиру југословенске државе, представљање архивске грађе почећемо са Архивом Југославије. За истраживање развоја високог
школства и науке у периоду између два светска рата кључна архивска грађа налази се у фонду Министарства просвете Краљевине Југославије 1918-1941 (бр. 66).
У оквиру овог великог фонда са преко 3.000 фасцикли, у низу фасцикли кабинета, општег одељења, одељења за вишу наставу и одсека за вишу наставу и научне

11

Rodwin, Destination Yugoslavia: Students Non-Aligned Trajectories (предавање на Хумболтовом универзитету у Берлину, 18. 1. 2019); Весна Ђикановић, Улог за будућност – школовање српских студената у Америци 1919-1924, Токови историје, бр. 1. Београд 2020,
67-105, итд.
Поменимо само издање Српске академије наука и уметности Живот и дело српских научника, I-XVI, Београд 1996-2018.
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установе, налази се грађа о универзитетима, вишим школама, академијама наука,
научним заводима и друштвима, везама са иностранством, страним студентима,
студентском животу и политичким активностима, стипендијама, здравственој заштити, итд. У овој грађи могу се наћи текстови закона о универзитетима, уредбе
факултета и друга правна акта о високом школству и науци; преписка министарства
са универзитетима и факултетима; извештаји о раду факултета, изборима ректора,
декана и наставног особља, студентским демонстрацијама и сукобима, студентским
удружењима, домовима и трпезама; одлуке о оснивању и раду нових одсека, семинара, катедри; молбе и одлуке о додели стипендија и новчане помоћи; статистички
подаци; рачуноводствена документација, платни спискови, буџети,.. Поред документације Ректората Београдског универзитета грађа обухвата и документацију
београдских факултета (уредбе, правилнике, преписку, молбе, спискове, извештаје
одлуке), као и документацију других југословенских универзитета, факултета, виших школа, академија наука и научних установа. У неколико фасцикли је издвојена
персонална документација наставног особља Београдског универзитета, Правног
факултета у Суботици и Филозофског факултета у Скопљу. Грађа је обимна, садржајна, добро сређена и незаобилазна за изучавање историје високог школства и
науке на целом југословенском простору, па тако и на простору данашње Србије.12
За период после Другог светског рата у Архиву Југославије чува се много
обимнија и разноврснија грађа за изучавање развоја високог школства и науке у
Србији. У питању је грађа савезних државних органа надлежних за просвету и науку, затим грађа Комунистичке партије Југославије/Савеза комуниста Југославије,
грађа неколико друштвених организација и низа научних организација, установа и
друштава. Када су у питању државни органи надлежни за просвету и науку, њихов
назив и опсег надлежности су се више пута мењали током послератног периода,
што отежава сналажење и систематско истраживање било које теме, па и историје
високог школства и науке. С друге стране, ради се о архивистички добро сређеним
фондовима, са детаљним информативним средствима (инвентарима) и регистрима,
што свакако олакшава њихово коришћење. Непосредно после Другог светског рата
током 1945. године постојало је Министарство просвете ДФЈ (бр. 313), а његове
надлежности у области високог школства и науке наследио је најпре Комитет за
школе и науку при Влади ФНРЈ 1946-1948 (бр. 315), а затим Министарство за науку
и културу Владе ФНРЈ 1948-1950 (бр. 316), Савет за науку и културу Владе ФНРЈ
1950-1953 (бр. 317), Савезни секретаријат за образовање и културу 1954-1967 (бр.
318), Савезни савет за образовање и културу 1967-1971 (бр. 319) и Савезни завод за
науку и културу 1971-1978 (бр. 320).13
12

13

Архив Југославије (АЈ), Библиотека информативних средстава, Инвентар сумарно
аналитички, АЈ-66 Министарство просвете Краљевине Југославије 1918-1941, аутори
Василије Косић, Александра Врањешевић, Спасоје Ашковић. Корисни подаци за период
Краљевине Југославије, пре свега о стипендирању и помагању студената Београдског
универзитета, могу се наћи у фонду Краљевог Двора (бр. 74). Нешто података може се
наћи и у малом фонду Удружења универзитетски образованих жена (бр. 158), као и у
низу других фондова.
Ljubiša Korać, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji 1943-1978, Beograd-Zagreb 1981, 343-349; Водич кроз фондове Архива Југославије, Архивски фондови културе,
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Наведени органи су од 1945. до 70-их година 20. века као савезни органи
управе за области образовања, културе и науке доносили општа начела и прописе за
рад и организацију високошколских и научних установа, утицали на организацију
наставе, наставне планове, наставне и научне кадрове, међурепубличку координацију и међународну сарадњу у овим областима, обликовали развој науке, технике,
образовања и примену техничких достигнућа у привреди, итд. У наведеним фондовима може се наћи обиље систематизоване и сређене документације о законима и
другим правним прописима о високом школству и науци у Србији и целој Југославији, о наставним плановима, реформама наставе и универзитета, самоуправљању
на универзитетима и другим установама, односима државних органа према наставним и научним установама, оснивању нових установа и деметрополизацији високог школства, сарадњи југословенских универзитета и факултета, међународној
научној и високошколској сарадњи, бројности, животу и раду наставног и научног
особља и студената, политичкој контроли и репресији, итд.
Осим у наведим фондовима, корисни подаци, елаборати, статистике, реферати, анализе, преписка и други документи, углавном сажети и концизни прикази проблема у високом школству и науци, могу се наћи и у фондовима централних органа
југословенске федерације (Президијум Народне скупштине ФНРЈ – бр. 15, Председништво Владе ФНРЈ – бр. 50, Савезно извршно веће – бр. 130, Савезна народна
скупштина – бр. 160, Кабинет Председника Републике – бр. 837, Председништво
СФРЈ – бр. 803, Кабинет Родољуба Чолаковића – бр. 545, итд.). За улогу високог
школства и науке у привредном и економском развоју земље у првим послератним
годинама од користи могу бити и фондови Привредног савета ФНРЈ (бр. 40) и
Савезне планске комисије (бр. 41). Спорадични подаци о високом школству могу се
наћи и у грађи Просветног савета Југославије (бр. 168).14
У свим наведеним фондовима, поред података о високом школству, може се
наћи и обиље података о научној делатности универзитетских наставника и других научних радника. Поред тога, у Архиву Југославије постоје и фондови државних органа којима је у првом плану била надлежност над научном делатношћу. Ту
би пре свега требало истаћи фондове Савезни савет за координацију научних делатности који је деловао од 1957. до 1971 (бр. 169) и Савет Академија наука и
уметности 1948-1971 (бр. 55). Савезни савет за координацију научних делатности
формиран је по Закону о научном раду 1957. и био је надлежан за развој науке, координацију научне делатности међу републикама и за међународну научну

14

просвете, науке и информисања, прир. др Бранка Докнић, Београд 2018; Сандра Поповић, Валоризација грађе фонда Министарство просвете Владе ФНРЈ (1945-1946) у
светлу нових историографских тенденција, Архив, 1-2, Београд 2003, 29-35; Иван Хофман, Валоризација грађе фондова просвете и културе из времена агитпропа (19461948), Архив, 1-2, Београд 2003, 37-41; И. Хофман, Савет за науку и културу владе
ФНРЈ 1950-1953 – установа и њена архивска грађа, Архив, 1-2, Београд 2006, 21-28;
Бранко Пушица, Савезни секретаријат за образовање и културу 1954-1967, Архив, 1-2,
Београд 2014, 10-20.
Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006, Архивски фондови Председника Републике, Скупштине, Владе и њихових сталних тела и служби, прир. др Бранка Докнић,
Милић Ф. Петровић, Београд 2014.
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сарадњу. Савет академија деловао је од 1948. године и организовао је сарадњу и
заједничке активности, пројекте и међународну сарадњу свих југословенских академија наука (Српске академије наука и уметности у Београду, Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу, Словеначке академије знаности и уметности
у Љубљани, а касније и других академија). Поред тога, требало би поменути и органе који су се бавили организацијом појединих научних области и дисциплина на
савезном нивоу (Савезна комисија за нуклеарну енергију – бр. 177, Савезни геолошки завод – бр. 207, итд.), фондове појединих научних и високошколских установа
(Новинарска и дипломатска висока школа – бр. 1, Институт друштвених наука
– бр. 48, Економски институт ФНРЈ – бр. 58, Институт за међународну политику и привреду – бр. 548, итд), као и фондове научних друштава и удружења (Савез
удружења „Наука и друштво“ Југославије – бр. 482, Савез инжењера и техничара
Југославије – бр. 496, Савез историчара Југославије – бр. 684, Југословенски савез
друштава за ширење научних сазнања „Никола Тесла“ – бр. 660, итд.). Посебно
би требало истаћи органе који су се бавили организацијом међународне научне,
високошколске и студентске сарадње (Савезна комисија за културне везе са иностранством 1953-1971 – бр. 559, Биро за међународну размену омладине и студената 1953-1958 – бр. 293, Комисија за просветну сарадњу између Југославије и САД
1964-1992 – бр. 472, Југословенска комисија за сарадњу са УНЕСКО 1951-1978 – бр.
534, Савезни завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу
1953-1991 – бр. 465, Савезни завод за међународну техничку сарадњу 1952-1971 –
бр. 208, итд.). 15
Сви наведени органи су деловали на савезном нивоу, па у том оквиру садрже
мноштво драгоцених података о високом школству и науци у Србији, везама науке
са друштвом и привредом, о међународној сарадњи наставника, научника и студената са српских високошколских и научних установа, итд. Бројност органа и међусобно преплитање њихових надлежности отежава истраживање и добијање прецизних и сигурних информација и статистичких података, али то ипак не умањује
значај тих података и бројних анализа, елабората, извештаја, планова и пројекција,
који су мање или више систематично настајали све до 70-их година, када је велики
део надлежности у овој области прешао на републичке администрације.
Од посебне важности је документација са савезног нивоа партијских органа
и друштвених организација. Ту је пре свега фонд Централног комитета Савеза
комуниста Југославије (бр. 507 - материјали из више комисија, а пре свега из Идеолошке и Кадровске комисије), у којем се налазе важни извори који јасно показују
однос владајуће партије према суштинским питањима високог школства и науке
после Другог светског рата и начин на који је политика према тим областима уобличавана и спровођена. У овим документима на највишем нивоу пред истраживача
излазе начини идеологизације високошколске наставе и науке, контрола и репресија над непослушним наставним особљем и студентима и покушаји да се изгради
15

Lj. Korać, n. d., 357-359; Драгомир Бонџић, Развој науке у Југославији после Другог светског рата, Култура, 161, Београд 2018, 201-220; http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-cyrillic/home/glavna_navigacija/arhivska_gradja/fondovi_i_zbirke/fondovi_iz_perioda_nakon_1945_godine/fondovi_nakon_1945.html (приступљено 23. август 2020.)
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„нова социјалистичка интелигенција“ и политички подобан наставни и научни кадар. Осим општих, програмских текстова и материјала, у овом фонду се налазе и
трагови о важним и проблематичним моментима и питањима из историје високог
школства и науке (студентске демонстрације, идеолошки отпор наставног особља,
неуспеси у идеологизацији наставе, идеолошки сукоби и остаци „буржоаске идеологије“ на факултетима, итд.), о којима је на партијским највишим форумима расправљано и одлучивано. О разним важним питањима расправљано је и у оквиру
Социјалистичког савеза радног народа Југославије, тако да се и у овом фонду (бр.
142) могу наћи значајни елаборати, дискусије, анализе и извештаји из читавог послератног периода од 1945. до 1990. (углавном о општем развоју високог школства
и науке у социјализму, реформи универзитета, увођењу самоуправљања на факултете, проблемима учења и стандарда студената, страним студентима, итд.). Када су
у питању студенти, од кључног значаја је фонд Савеза студената Југославије (бр.
145) који је потпуно очуван, сређен и у целини посвећен организацији и животу
и раду југословенске студентске популације. У њему се може наћи обиље систематизоване и континуиране разноврсне документације о оснивању и развоју студентске организације, настави, научном раду, учењу, идеолошко-политичком раду и
индоктринацији, животном стандарду, домовима и мензама, здравственој заштити,
слободном времену, културно-уметничким и спортским активностима студената,
итд. Захваљујући целовитости и садржајности ова грађа даје и слику целокупног
рада универзитета и факултета и одражава и саму државну и партијску просветну
политику. Фонд обухвата грађу од почетка 50-их до средине 70-их година, тако да
се може пратити рад организације од оснивања, до разлога и тока укидања и припајања широј омладинској организацији.16
Управо у оквиру фонда те шире омладинске организације, Савеза социјалистичке омладине Југославије (бр. 114), може се наћи много важних докумената
о животу и раду и идеолошко-политичким активностима студентске популације.
Овај фонд обухвата свекупно време постојања социјалистичке Југославије, од 1945.
до 1990, тако да се у њему могу наћи паралелни подаци како за период када је постојала посебна студентска организација, тако и посебно важни подаци за каснији
период (крај 70-их и 80-е године) када такве организације није било. Од значаја је и
фонд СКОЈ-а, како за период предратних револуционарних активности студената,
тако и за послератне активности на универзитетима до гашења организације 1948.
године. На крају, требало би поменути да се у Архиву Југославије налази и низ
збирки корисних за изучавање високог школства и науке у Србији. Пре свега, то је
збирка докумената Напредни студентски покрет (бр. 720) о међуратном студентском револуционарном покрету, а потом и личне збирке истакнутих државних руководилаца повезаних са студентима и неколико универзитетских наставника
(Вељко Влаховић – бр. 512, Драгољуб Јовановић – бр. 304, Михаило Константиновић – 845, Ђура Поповић – 305, Илија Пржић – 398, Кирило Савић – бр. 91, Љубомир Тадић – бр. 842, итд.).17
16

17

АЈ, Библиотека информативних средстава, Инвентар сумарно-аналитички, АЈ-145, Савез студената Југославије (1951-1977), аутор Милица Милићевић.
Водич кроз збирке Архива Југославије, прир. Душан Јончић, др Гојко Маловић, Саша
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Грађа републичких државних просветних органа, републичке партијске организације и друштвених организација, као и високошколских и научних установа,
друштава и удружења, чува се у Архиву Србије. Овај архив је од највеће важности пошто се у њему чува фонд Универзитета у Београду, као и фондови једног
броја београдских факултета. Фонд Универзитет у Београду (Г-200) наставља се
на раније деветнаестовековне фондове Лицеја и Велике школе и обухвата период
од оснивања Универзитета 1905, до средине 60-их година 20. века. Ово је уједно и
његов највећи недостатак – непотпуност, односно чињеница да грађа Универзитета
за период после 1963. године није предата Архиву Србије. С друге стране, документација овог фонда која постоји и која је доступна истраживачима представља веома
темељну и разноврсну грађу за изучавање историје Београдског универзитета, а
тиме и високог школства и науке у Србији у првој половини 20. века. У питању је
документација из рада универзитетских органа, ректората, универзитетског савета,
управе и скупштине, као и преписка, извештаји, анализе рада и проблема из области наставе и студирања, али и појединих питања наставника и студената. Настала
у службеној кореспонденцији, ова грађа је понекад званична и штура, али у сваком
случају незаобилазна за реконструкцију развоја високог школства и тока решавања
појединих питања из рада високошколских установа. Поред тога, овде се на самом
изворишту могу пратити основни проблеми високог школства и науке, недостатак
простора и наставног кадра, развој каријера појединих наставника, питања наставних планова и програма и режима студија, живот и рад студената, њихова политичка активност пре Другог светског рата и политички надзор и притисак после рата.
Фонд обухвата и период Другог светског рата и окупације и даје мноштво драгоцених података о установама и наставном особљу у овом периоду. Од посебног
значаја су досијеа наставника, мада су различитог обима и квалитета и не постоје
за све наставнике.18
Мање обимна и садржајна је грађа у фондовима Техничке велике школе (бр.
212) и Медицинске велике школе (бр. 196) које су постојале од 1948. до 1954, као
и документација у фондовима појединих факултета (Филозофског, Правног, Техничког, Медицинског, Пољопривредно-шумарског, итд), а која је некомплетна, парцијално предата и несачувана, тако да обухвата различите периоде и садржи документацију различитог обима и квалитета. У сваком случају та грађа не може много
помоћи у реконструкцији рада појединих факултета нити у прецизној обради појединих питања из области високог школства и науке, али може да да низ корисних
и илустративних података и информација. Требало би поменути и низ фондова научних установа (Сеизмолошки завод, Епидемиолошки институт, Институт за кукуруз „Земун поље“, Археолошки институт, Хемијски институт НРС, Институт за
онкологију и радиологију Србије, итд.) за које се може рећи исто што и за фондове
факултета. Од користи за истраживање услова живота и рада студената у појединим
периодима су некомплетни, али занимљиви фондови Завода за здравствену зашти-

18

Илић, Нада Петровић, Београд 2007, 51-53, 75-80, 119-123, 130-133, 145-147; http://www.
arhivyu.gov.rs/active/srcyrillic/home/glavna_navigacija/arhivska_gradja/fondovi_i_zbirke/
fondovi_iz_perioda_nakon_1945_godine/fondovi_nakon_1945.html ( приступљено 23. август 2020.)
Водич Архива Србије, књига II, ур. Божидар Манић, Београд,. 1975, 339-349.
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ту студената Универзитета у Београду 1940-1959. и Централне управе студентских
домова и мензи 1947-1953.19
У Архиву Србије нема грађе државних органа надлежних за просвету и науку
у међуратном периоду (пошто их тада није ни било), али за период Другог светског
рата постоји фонд Министарства просвете и вера 1941-1944. (Г-3) у којем постоји
и документација о Универзитету, факултетима, научном особљу и студентима (иако
под окупацијом Универзитет није радио и није било наставе) и њиховом животу и
раду у ратним условима.20 За период социјализма у Архиву Србије постоји посебно
обимна и значајна грађа државних органа. Током послератног периода републички
државни органи и органи управе су извршавали начелне смернице савезних органа и имали директну надлежност над високошколским и научним установама у
републици. Као и на савезном нивоу и ови органи су често мењали надлежност и
име. Тако су од 1945. до 1991. надлежност над високим школством и науком имали
Министарство просвете НРС 1945-1951 (Г-183), Комитет за научне установе,
универзитет и високе школе НРС 1947-1950 (Г-189); Министарство за науку и културу НРС 1950-1951 (Г-187); Савет за просвету и културу НРС 1951-1956 (Г-193);
Савет за просвету НРС 1956-1963; Републички секретаријат за образовање СРС
1963-1967 (Г-194); Републички секретаријат за образовање и културу СРС 19671969; Републички секретаријат за образовање, науку и културу СРС 1970-1972;
Републички секретаријат за обртазовање и науку СРС 1972-1982; Републички комитет за науку и информатику СРС 1982-1986; Републички комитет за образовање и физичку културу 1982-1989; Републички секретаријат за образовање, науку
и физичку културу СРС 1988-1991. Фондови ових органа садрже обимну и разноврсну документацију као што су елаборати, анализе, спискови, буџети, прописи и
преписка о различитим питањима високог школства, наставе, науке, живота и рада
наставника и студената, који су прегледни, садржајни, али често и фрагментарни,
недоречени, неконцизни и непрецизни, писани штурим административним речником. Ипак, они дају детаљну слику државне високошколске политике, приказују
услове у којима је настајала, циљеве које је имала, препреке на које је наилазила и
резултате које је давала, у целини и у појединим сегментима и на појединим установама.21
Многи од ових докумената могу се наћи и у фондовима републичких извршних органа власти као што су Президијум Народне скупштине НРС 1945-1953
(Г-16), Председиштво Владе НРС 1945-1953 (Г-17), Републичко извршно веће СРС
1953-1990 (Г-19), Скупштина СРС 1945-1990 (Г-18), који су у одређеним тренуцима расправљали о питањима високог школства и науке. Иако су питања координације и међународне научне сарадње била у рукама савезних органа, у време
њиховог слабљења током 60-их година формирани су и републички органи за ове
послове: Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку
19

20

21

Водич кроз Архив Србије, II, 325-326, 360-362, 350-365; https://arhivsrbije.rs/arhivskagradja/administrativni-fondovi (приступљено 25. август 2020.)
Љубинка Шкодрић, Министарство просвете и вера у Србији 1941-1944. Судбина институције под окупацијом, Београд 2009; Водич кроз Архив Србије, II, 16-27.
Водич кроз Архив Србије, II, 298-333.
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сарадњу СРС 1960-2000 и Републички савет за координацију научних делатности
СРС 1965-1969. Грађа из ових фондова може да допуни сазнања из фондова савезних органа.22
Од велике важности је грађа из фонда републичке партије, односно Централног комитета Савеза комуниста Србије 1919-1990 (Ђ-2), која садржи и неке
директиве и смернице виших партијских органа, али и бројне детаљније и садржајније документе о стању на Универзитету и међу наставницима и студентима. Велики значај свакако имају и обимни фондови републичких друштвених организација:
Републичка конференција ССРН Србије 1945-1990, Републичка конференција ССО
Србије 1943-1990, Синдикат просветних и научних радника Србије 1959-1963, а
знатно мањи и парцијални значај фондови појединих друштва и удружења, лични фондови (Јована Цвијића, Милана Јовановића Батута, Живојина Перића, итд.),
збирка Студентски покрет 1919-1941, итд. 23
Чињеница да чува архивску грађу са територије Београда, у којем се налазио
највећи и дуго времена једини српски универзитет, са великим бројем наставног
особља и студената, чини Историјски архив Београда значајним за нашу тему. Тај
значај произилази пре свега из чињенице да се у њему чува документација Градског комитета Савеза комуниста Београда и партијске организације на самом
универзитету, односно Универзитетског комитета Савеза комуниста Београдског
универзитета. Фонд Универзитетског комитета је у целини користан и веома значајан за истраживање историје високог школства и науке у Србији, пре свега за рад
партијске организације на Универзитету и факултетима, живот и рад наставника и
студената чланова Партије, али и њихов однос према установи и осталим колегама
непартијцима. У фонду Градског комитета постоје и неки делови грађе са Универзитета, али и велики број записника, извештаја, анализа и елабората у којима се
посматра универзитетска организација са ширег аспекта рада градске партијске организације и у контексту смерница виших партијских органа. У питању су годишњи
извештаји о раду и стању у партијским организацијама на Универзитету и факултетима, као и подробне анализе стања на универзитетима, циљева и садржаја универзитетске наставе, режима и ефикасности студирања, идеологизације наставе,
политичких ставова и понашања, друштвеног и културног живота наставника и
студената. Иако веома садржајна, обимна и скоро континуирана, ова документација често обилује фразама, сувопарним тирадама, уопштеним оценама и идеолошко-политичким ставовима преузетим из партијског политичког речника (све ово
вреди и за архивску грађу виших партијских органа). Испреплетеност државних
и партијских органа условила је често преклапање грађе и међусобно преузимање
формулација, закључака, па и читавих докумената, али и могућности да се из ње,
осим присуства и улоге Партије и идеологије у високом школству и науци, сагледају
рад установа, ток наставног и научног рада, живот и рад наставника и студената и
22

23

Исто, 49-58; https://arhivsrbije.rs/arhivska-gradja/administrativni-fondovi (приступљено
25. август 2020)
Водич кроз Архив Србије, књига прва, ур. Божидар Манић, Београд 1973, 181, 188, 191;
https://arhivsrbije.rs/arhivska-gradja/administrativni-fondovi (приступљено 25. август
2020.)
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смернице и ток државне и партијске високошколске, научне и просветне политике.24
Поменимо да се и у другим фондовима овог архива могу наћи подаци о високом школству и науци: у фонду Управе града Београда могу се наћи подаци о наставницима и студентима у међуратном периоду, у фондовима Специјалне полиције
и BdS-a подаци о њиховом понашању током окупације; фондови градског народног
одбора и градских органа друштвених организација садрже информације о послератном периоду; збирка Александра Стебута посвећена је овом руском емигранту,
научнику и професору Пољопривредно-шумарског факултета; легат Благоја Нешковића и Лепосаве Перовић-Нешковић податке о деловању ово двоје истакнутих
политичара и научника, итд.25
За истраживање историје високог школства и науке у Србији у 20. веку од
великог значаја је и Архив САНУ. У њему се, поред грађе из ранијег периода, налази и документација Српске краљевске академије (1887-1944), угашених института
Српске академије наука – Института за изучавање књижевности 1947-1954. и Института за изучавање села 1948-1954, Записници седница Извршног одбора Председништва САН-САНУ, Записници седница Председништва САН-САНУ и Записници
редовних, ванредних, свечаних и изборних заседања скупштина САН-САНУ, све за
период 1945-1998, досијеи преминулих чланова САН-САНУ, као и заоставштине и
преписка појединих академика (Александра Белића, Милутина Миланковића, Васе
Чубриловића, Виктора Новака, Николе Вулића, итд.). Академици су већином били
и професори Београдског универзитета, тако да је грађа Архива САНУ која сведочи
о њиховој активности у органима САНУ и о њиховом научном раду у уопште незаобилазна за истраживање историје српске науке и високог школства у 20. веку.26
Поменимо и обимну архивску грађу која се чува у Дипломатском архиву
Министарства спољних послова Републике Србије у Београду. Овај архив чува
архивску грађу о односима социјалистичке Југославије са страним земљама од 1945.
до њеног распада. Грађа је организована по годинама и земљама, а унутар тога постоје досијеи о различитим активностима, између осталог и о међународној научној, културној, просветној и техничкој сарадњи Југославије са појединим земљама,
страним студентима у Југославији и југословенским у иностранству, међународним
научним организацијама, међународним конгресима и конференцијама. У питању
је углавном преписка Министарства иностраних послова, односно Државног секретаријата иностраних послова Југославије са дипломатским представништвима
у иностранству и научним и високошколским установама и државним органима
управе у земљи, о позивима и учешћу домаћих научника на конгресе и студијске
боравке у иностранству, гостовањима страних научника у Југославији, доласку
страних студената и одласку југословенских студената у иностранство, итд. Поред
24
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https://arhiv-beograda.org/rs/fondovi-i-zbirke/popis-fondova-zbirki (приступљено 27. август 2020); Д. Бонџић, Универзитет у социјализму, 17-18. Део ове грађе је и објављен:
Zapisnici i izveštaji univerzitetskog komiteta KPS 1945-1948, prir. Momčilo Mitrović i Đorđe
Stanković, Beograd 1985; Zapisnici i izveštaji univerzitetskog komiteta KPS 1948-1952, prir.
Momčilo Mitrović i Đorđe Stanković, Beograd 1987.
https://arhiv-beograda.org/rs/fondovi-i-zbirke/popis-fondova-zbirki (приступљено 27. август 2020.)
https://www.sanu.ac.rs/jedinice/arhiv-sanu/ (приступљено 28. август 2020)
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кратких депеша и кратких информација, у овој грађи постоје и обимни и садржајни прегледи, извештаји, реферати и анализе о стању разних научних установа и
дисциплина у земљи и иностранству, подаци о научном квалитету и политичкој подобности домаћих и страних научника и студената, извештаји и прегледи о разним
облицима међународне научне сарадње са појединим земљама и организацијама
и извештаји научника са међународних конгреса и студијских боравака. Може се
рећи да је ова документација кључна за истраживање међународне високошколске
и научне сарадње социјалистичке Југославије.27
Наведени архиви и архивски фондови чине највећи део грађе за систематско,
широко и детаљно истраживање историје високог школства и науке у Србији у 20.
веку. У питању је обимна, опширна, садржајна и разноврсна архивска документација, већином добро сређена и лако приступачна истраживачима. Као највеће мане
могу се навести несистематичност, парцијалност и непотпуност појединих фондова, често понављање докумената и њихових садржаја, као и недостаци проистекли
из „духа времена“ када је у питању грађа државних и партијских органа за период
после Другог светског рата, односно присуство сувопарног, бирократизованог, идеолошког речника препуног фраза, флоскула, стереотипа, лошег стила, непрецизности аутора, гломазности, опширности, непоклапања статистичких података, итд.
Највећа мана свакако је непотпуност архивских фондова Београдског универзитета и појединих факултета, чија се грађа вероватно чува у ректорату и деканатима
појединих факултета или је уништена и бесповратно изгубљена. Окупљање све ове
грађе у архивским установама свакако би допринело њеном очувању, сређивању
и давању на коришћење заинтересованим истраживачима, употпунило постојеће
архивске фондове и допринело стицању што боље, прецизније и шире слике о развоју високог школства и науке у Србији у 20. веку. Томе би допринело и откривање
и прикупљање архивске грађе других научних установа, института, као и личних
збирки и заоставштина универзитетских наставника и научника (као и политичара
и студената), које би дале и „личну ноту“ и омогућиле још детаљнији, плодоноснији
и модернији приступ одабраној теми.

27

Д. Бонџић, Мисао без пасоша, 17.
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РЕЗИМЕ
Развој високог школства и науке у Србији текао је паралелно са развојем
модерне српске државе и био је испуњен дисконтинуитетом и бројним тешкоћама
и препрекама. Током 20. века дошло је до снажног успона, а темељ и окосница је
био Београдски универзитет, највећа и дуго времена једина високошколска и научна
установа у Србији, из које су се временом развили нови универзитети, факултети
и научне установе. За изучавање историје високог школства и науке у Србији у 20.
веку постоји обиље садржајне и разноврсне архивске грађе у српским архивима,
која је до сада непотпуно сагледана и истражена. У питању је пре свега архивска
грађа похрањена у београдским архивским установама: Архиву Југославије, Архиву Србије (одељење у Железнику), Историјском архиву Београда, Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије и Архиву САНУ. Документација обухвата цео 20. век, а посебно је обимна и садржајна за период постојања
југословенске државе од оснивања 1918. до распада 1991, у оквиру које су се развијали и високо школство и наука у Србији. У питању су пре свега фондови Београдског универзитета, појединих факултета, научних установа, научних друштава
и удружења; затим, фондови савезних и републичких државних органа надлежних
за просвету, високо школство и науку чија имена и делокруг су се у послератном периоду често мењала; потом, архивска грађа органа Комунистичке партије Југославије/Савеза комуниста Југославије на савезном, републичком и градском нивоу, а
посебно на самом универзитету и факултетима; грађа друштвених организација,
Социјалистичког савеза радног народа и Савеза социјалистичке омладине на савезном и републичком нивоу, а пре свега грађа Савеза студената Југославије. Од
велике важности за међународну сарадњу у области високог школства и науке је
низ фондова државних органа надлежних за ту сарадњу, а пре свега обимна грађа у
Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије. У Архиву САНУ се, поред документације ове установе, налазе и досијеа преминулих чланова, као и заоставштине истакнутих научника и академика, а корисне личне збирке
се могу наћи и у другим поменутим архивима. Сва ова архивска документација је
обимна, опширна, садржајна и разноврсна, већином добро сређена и лако приступачна истраживачима. Мане су јој несистематичност, парцијалност и непотпуност,
сувопарност, непрецизност и бирократизовани стил и речник у социјалистичком
периоду. У сваком случају у питању је обимна, квалитетна и корисна грађа која
омогућава систематско и широко изучавање унутрашњег развоја високог школства
и науке у Србији у 20. веку у свим сегментима (установе, настава, наука, наставно и научно особље, студенти, међународна сарадња), али и у њиховом сложеном
и узајамном односу са државом, унутрашњом и спољном политиком, владајућом
партијом и идеологијом, друштвом, економијом и културним и просветним окружењем.
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Development of the higher education and science in Serbia was flowing parallel with the
development of the modern Serbian state and was filled with discontinuities and numerous difficulties and obstacles. During the 20th century there was a powerful ascent of that
development and its foundation was Belgrade’s University, the largest and, for a long
period of time, the only institution of higher education and science in Serbia from which,
with time, developed new universities, faculties and institutions of science. For studying
history of higher education and science in Serbia in the 20th century there is an abundance
of various archival materials in Serbian archives that were not completely weighed and
researched. These are, in the first place, archival materials kept in Belgrade’s archival
institutions: the Archives of Yugoslavia, the Archive of Serbia (Železnik), the Historical
Archives of Belgrade, the Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Serbia and the SASA Archives. Documentation encompasses whole 20th century and it is exceptionally voluminous and full of content for the period of existence of
the Yugoslav state from its establishment in 1918 until its disintegration in 1991, during
which the higher education and science was developing in Serbia. First of all, those are
the fonds of the Belgrade’s University, certain faculties, institutions of science, science
associations and societies; fonds of the state’s and republic authorities responsible for
education, higher education and science, which names and scope of work often changed
during the afterwar period; archival materials of the authorities of the Communist Party
of Yugoslavia/League of Communist of Yugoslavia on the state, republic or city level,
especially at the university and faculties; archival materials of the organizations like the
Socialist Alliance of Working People of Yugoslavia, the League of Socialist Youth and
especially the League of Students of Yugoslavia. Of great importance for international
cooperation in the field of higher education and science are fonds of state authorities responsible for that cooperation, above all voluminous materials in the Diplomatic Archive
of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. In the SASA Archives, in
addition to documentation relating to this institution, there are files of the members who
passed away, so as legacies of prominent scientists and academicians; useful personal
collections can be found in other archives that were mentioned above. All archival documentation is voluminous, extensive, and full of content, mostly in order and accessible
to researchers. Its shortcomings are incompleteness, inconstancy, unevenness, dryness,
and bureaucratic style of writing in socialist period. Nevertheless, it is a voluminous material, useful and of high quality that enables systematic and broad research of the inner
development of higher education and science in Serbia in the 20th century in all their
segments (institutions, science, students, international cooperation, courses, educational
staff), but also in their complex and mutual relation with the state, domestic and foreign
policy, the ruling party and ideology, society, economy and with cultural and educational
surroundings.

Doc. dr Martin Previšić1
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska

Pregledni rad

IZVORIMA PROTIV KONTROVERZI –
SLUČAJ GOLOG OTOKA
Apstrakt: Historija socijalističke Jugoslavije puna je kontroverznih tema koje su zbog specifičnog pristupa istraživanju povijesti bile obrađivane na manjkav ili tendenciozan način. Dominantna ideologija toga doba i nemogućnost razmatranja raznih problema na jedan sveobuhvatan način dugo su stavljale temu Golog otoka izvan fokusa ozbiljne analize. Kako je sukob Tito – Staljin
1948. godine predstavljao jedan od legitimacijskih temelja socijalističke Jugoslavije, razumljivo je
da je vrlo malo pažnje posvećeno drugoj strani 1948. godine. Iako je tema otvorena kroz književnost tijekom 1980-ih, nakon 1991. godine ona nije sustavno analizirana, a razloge treba tražiti ne
samo u manjku interesa za ovakve teme, već i u nedostupnosti arhivskog gradiva, čime je sustavna
debata o ovoj temi bila faktički nemoguća. Poslednjih desetak godina ovaj trend se promijenio te je
otvaranjem dokumentacije u raznim arhivima na području bivše Jugoslavije omogućen napredak na
ovoj temi. Ovaj rad prezentirat će čitav niz otkrića, iskustava i izazova na koje se nailazilo prilikom
istraživanja dokumentacije, najčešće bivše tajne policije, o temi Golog otoka i sukoba Tito – Staljin.
Kakve su politike pojedinih arhiva prema ovoj dokumentaciji, koliko su ti sami dokumenti plauzibilni, što zapravo skrivaju, a što otkrivaju, što govori njihov ideološki jezik, te koje su važne novine
donijeli. Kao dopuna, bit će prezentirana iskustva oral history o Golom otoku, koja kao metoda čini
neizostavnu dopunu istraživanju arhivske dokumentacije, ali čiji je proces (intervjuiranja) također
sam po sebi biljeg vremena i ideologije. Sva ova metodološka iskustva trebala bi biti doprinos
debati o trezvenom i što objektivnijem radu na kontroverznim temama našeg historijskog prostora.
Ključne riječi: Goli otok, logori, Jugoslavija, Tito, Informbiro, arhivi, Hrvatski državni arhiv, Arhiv Jugoslavije

Nakon kraja Drugog svjetskog rata i ratne pobjede jugoslavenskih komunista osnovana
je (socijalistička) Jugoslavija modelirana prema uzorima iz Sovjetskog Saveza. Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) kao hegemon vlasti vrlo brzo je započela sustavnu staljinizaciju zemlje u gotovo svim oblastima (politici, ekonomiji, kulturi, sportu i mnogim
drugim sektorima). Može se zaključiti da je taj proces bio radikalniji nego u većini drugih
zemalja koje su postale dio onoga što će se kasnije nazvati Lagerom (Čehoslovačka,
Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Poljska, Istočna Njemačka, Albanija).2 Jugoslavija je
slično nastupala u svojim vanjskopolitičkim akcijama, što je Zapad tumačio kao sovjetske inicijative, premda su jugoslavenski komunisti zapravo nastupali samostalno.3 Ju1
2

3

docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, martinprevisic@gmail.com
Jeronim Perović, The Tito – Stalin split: a reassessment in light of new evidence, Journal of
Cold War Studies 9, Massachusetts 2007, 37.
Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita: informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom
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goslavenski lider Josip Broz Tito nije vidio Jugoslaviju izvan sovjetskog utjecaja, ali je
imao razmjerno veliku želju za samostalnim inicijativama na Balkanskom poluotoku.
Prije svega to se ticalo pomoći u građanskom ratu u Grčkoj gdje je Jugoslavija sustavno
pomagala grčke komuniste jer je iz ideoloških motiva htjela pomoći grčke partizane, a
istovremeno ojačati svoju poziciju na sjeveru Grčke (Egejska Makedonija), tendencijama ujedinjavanja s Bugarskom (razni oblici federacija), te dominantne uloge u Albaniji.4
Jugoslavenska službena historiografija tumačila je raskol sa Staljinom 1948. godine kao
posljedicu ideoloških razlika između dvije partije, međutim, već od kraja 1980-ih godina uzrok raskola locira se u Staljinovom nezadovoljstvu razinom Titove samostalnosti i
količinom problema koje su te akcije izazivale na Zapadu s kojim je u to vrijeme Staljin
htio mirnije odnose zbog savezništva tijekom rata.5 Nakon niza bezuspješnih pokušaja
discipliniranja Tita i KPJ, Staljin je svoj udar usmjerio preko organizacije Informbiroa
(svojevrsni nastavak Kominterne), kada je 28. 6. 1948. godine objavio Rezoluciju Informbiroa, čiji je cilj bio javna difamacija Tita i KPJ, njihovo rušenje s vlasti i/ili poziv
za unutarpartijski puč. Ovaj događaj otvorio je sukob Tito – Staljin koji je trajao od 1948.
do 1956. godine, a bio je katalizator niza promjena u jugoslavenskoj ideologiji i vanjskoj
politici. Sukob je označio jedan od važnijih događaja rane faze hladnog rata. U tom
smislu, Jugoslavija je krenula u potragu za alternativnim ideološkim modelima (samoupravljanje), kapitalizaciju svoje nove vanjskopolitičke pozicije (nesvrstavanje), te afirmaciju (kulta) Josipa Broza Tita kao prepoznatljivog svjetskog lidera s karizmom otpora
Staljinu. Osim toga, raskol je označio i kraj „monolitnog“ međunarodnog komunističkog
pokreta jer je Jugoslavija postala prva zemlja koja će se odmetnuti od Moskve, što će u
narednim desetljećima postati mnogo učestalija pojava.6
Promjene su bile velike i na unutarnjem planu. Sukob sa Staljinom potakao je
raskol unutar same KPJ jer je nemali broj članova Partije podržao Rezoluciju ili barem
propitivao njen smisao.7 Pozicija u kojoj se Jugoslavija našla, prije svega ekonomska i
diplomatska izolacija, prijetnja vojnom intervencijom (ili bar strah od nje), te staljinistička ideologija kao sastavni dio ideološkog gena jugoslavenskih komunista, oblikovali su
žestoku represiju prema stvarnim i navodnim simpatizerima Staljina nazvanim ibeovci
(kominformovci). Od 1948. do 1956. godine evidentirano je 55.663 ibeovaca, od čega je
15.737 uhapšeno i internirano u logore ili zatvore.8 Najpoznatiji među njima bio je logor
na Golom otoku u sjevernom Jadranu kroz koji je prošlo oko 13.000 osoba u trajanju
sukoba sa Staljinom.9 Logor je bio mjesto sadističkog tretmana ibeovaca. Goli otok je trebao biti mjesto političkog preodgoja gdje bi uhapšene osobe kroz debatu i laki rad promijenile svoj politički stav (podršku Staljinu), te potom bile vraćene u društvo. Vrlo brzo
4
5
6

7
8

9

pokretu, Zagreb 1990, 41-42.
Martin Previšić, Povijest Golog otoka, Zagreb 2019, 48.
I. Banac, op. cit., 41; M. Previšić, Povijest Golog otoka, 59.
Svetozar Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War. Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953-1957, London – New York 2010, 16-17, 19, 23.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 60-61.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 68-69, 105, 483; Martin Previšić, Broj kažnjenika na Golom
otoku i drugim logorima za ibeovce u vrijeme sukoba sa SSSR-om (1948.-1956.), Historijski
zbornik LXVI, Zagreb 2013, 182.
M. Previšić, Broj kažnjenika na Golom otoku..., 190, 192.
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nakon otvaranja logora (srpanj 1949), paralelno sa zaoštravanjem sukoba sa Sovjetskim
Savezom, jugoslavenska tajna policija Udba uvela je kruti sistem gdje su priznanja uhapšenika iznuđivana teškim nasiljem. Brzo se povećavao broj uhapšenih, a uvjet izlaska iz
logora bilo je priznanje krivnje (neovisno jesu li logoraši bili stvarni simpatizeri Staljina),
te sudjelovanje u nasilju nad drugim logorašima koji nisu (još) priznali svoju krivnju.
Ovisno o suradnji, logoraši su bili svrstavani u jednu od kategorija koja je definirala kada
će biti pušteni na slobodu (neovisno o duljini kazne) i koliko će im biti težak život u
logoru. Logoraši su svakodnevno bili izloženi individualnom i kolektivnom mučenju, te
teškom radu, jer je sam logor (službeno nazvan „Radilište Mermer“) bio lukrativan proizvodni kompleks, gdje su postojali industrijski kapaciteti prerade kamena, drva, metala
i drugih sirovina. Nakon puštanja na slobodu neki logoraši postajali su formalni suradnici tajne policije, a brojni su bili primorani pratiti druge logoraše. Uz to, logoraši su na
slobodi bili izloženi društvenom bojkotu i problemima sa zaposlenjem i egzistencijom.
Krajem 1956. godine zatvara se logor na Golom otoku i drugim mjestima koja su služila
za internaciju ibeovaca (npr. Sv. Grgur) i ubrzo se na istom mjestu otvara zatvor (Kazneno-popravni dom) za kriminalce, delikvente i u manjoj mjeri političke zatvorenike pod
ingerencijom Sekretarijata unutrašnjih poslova Hrvatske.10
Šutnja javnosti i historiografije o Golom otoku
U socijalističkoj Jugoslaviji, bar sve do poslednjeg desetljeća postojanja te države, vrlo malo se govorilo o Golom otoku. On je bio javna tajna, spominjan kuloarski,
jer je ipak bilo teško sakriti iskustva 13.000 osoba koja su prošla kroz njega. Nasilje u
logoru i naličje „pobjede“ 1948. godine dugo su godina bivali prešućivani jer je sukob sa
Staljinom Jugoslaviji (i Titu) donio razmjerno velik međunarodni ugled (Nesvrstani), te
veliku međunarodnu pomoć i kreditiranje. Osim toga, partijska kontrola historiografije i
prihvatljivih tema također su određivali zaobilaženje teme Golog otoka. Ibeovci su bili
tretirani kao izdajice koje su okrenule leđa domovini u trenutku kada je opstojnost zemlje bila dovedena u pitanje. I u komunističkom (boljševičkom) mentalitetu gubitnici frakcijskih borbi također su bili osuđeni na zaborav. Bilo je izuzetno malo glasova koji su u
to vrijeme problematizirali drugu stranu 1948. godine. Jedan od rijetkih među njima bio
je pisac Dragoslav Mihailović koji je 1968. godine objavio roman Kad su cvetale tikve, te
je u vrlo implicitnoj formi tematizirao traume raskola. Ipak, vrh Partije shvatio je poruku
pa je kazališna predstava skinuta s repertoara uz direktnu kritiku samog Tita.11
Veliku promjenu donijela je smrt Josipa Broza Tita 1980. godine. Ona se pokazala važnom za brojne procese u zemlji. U narednom razdoblju afirmirat će se različite
politike prema budućnosti zemlje te rješavanju krize, a koje su ujedno i promovirane iz
različitih republičkih centara. Dolazi i do ograničenog omogućavanja slobodnijeg pisanja
ili bar otvaranja tema koje u prijašnjem razdoblju nije bilo moguće. Naravno, većina ove
produkcije javila se u književnosti ili filmu, gdje se kroz figurativnu formu (u nemoguć10

11

Martin Previšić, The Goli Otok Camp: Torture Justified by External Threats? Interdisciplinary
Perspectives on Torture (Eds. Lon Olson and Stuart Molloy), Brill/Rodopi, Boston 2019, 119122; M. Previšić, Povijest Golog otoka, 226, 233-234.
Драгослав Михаиловић, Кад су цветале тикве, Нови Сад 1968; Milan Vlajčić, Novo cvetanje tikava, https://www.autograf.hr/tag/bora-draskovic/ (pristupljeno 20. studenog 2020.)
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nosti druge) debatiralo o do tada tabuiziranim temama. U kontekstu povijesnih tema do
izražaja dolaze teme međunacionalnih odnosa tijekom Drugog svjetskog rata na području
Jugoslavije (npr. roman Nož Vuka Draškovića). Ipak, za sam komunistički sistem najvažnija povijesna tema koja je otvarana u doba 1980-ih bio je logor na Golom otoku. Od
sredine 1980-ih sve su se više počela javljati brojna djela iz sfere beletristike, publicistike
i (pseudo)historiografije. Treba istaknuti samo neke, poput možda najvažnijeg djela Tren
2 Antonija Isakovića (1982). Ova knjiga konstituirala je narativ o Golom otoku, pa su vrlo
detaljno i u dokumentarnoj formi opisivani život i dani na Golom otoku. Bez obzira na
književnu formu, jasno je da je autor prenosio svjedočanstva stvarnih logoraša. Iza ove,
slijedile su brojne knjige sličnog pristupa i tematike koje su, također, imale važnog odjeka: Molčeči orkester (1981) Ferda Godine; Pismo/glava (1982) Slobodana Selenića; Noč
do jutra (1981) Branka Hofmana; Umiranje na rate (1984) Igora Torkara; Levitan (1983)
Vitomila Zupana ili Otok gole istine (1985) Dragana Kalajdžića. Javljala su se i brojna
druga djela iz oblasti publicistike i (psedo)historiografije koje su s jedne strane nastavile
opisivati događaje s Golog otoka, ali su s druge pokušavale dati neki oblik konteksta
1948. godini. Donosile su svjedočanstva logoraša, ali i pripadnika Udbe, te partijskog
i državnog aparata, a predstavljale zamjenu za historiografiju koja je bila zamjenu za
historiografiju koja je još uvijek plašljivo čekala signal državnih vlasti i kasnila s odgovorima. Na primjer, knjiga Dragana Markovića Istina o Golom otoku (1987) donijela
je niz svjedočanstava ne samo logoraša već i udbaša, a uz niz brojki i statistika prva je
koliko-toliko pokušala obuhvatiti dva pogleda na temu. Marković je imao određenu službenu dokumentaciju. Velik odjek imala je i diskutabilna knjiga Vladimira Dedijera Novi
prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, tom 3. On je također putem raznih svjedočanstva
(ponekad i upitnih), pokušao razjasniti kontekst stvaranja i ustroja Golog otoka, logike
Udbe i njenih lidera u tom procesu, a dao je i možda najviše citiranu procjenu broja logoraša Golog otoka – 32.000.12 Kraj 1980-ih po pitanju Golog otoka preslikavao je stanje
u državi. Događaji na Golom otoku, posebno nasilje koje se tamo odvijalo, teško su se
mogli negirati, pa je službena historiografija uvela logor u svoje analize i razne povijesti
koje su se tada pisale (Povijest SKJ ili Historija SFRJ). Ovi autori (Petranović, Bilandžić,
Radonjić i dr.) konstatirali su ono što se već saznalo kroz publicistiku i književnost, ali su
istodobno pokušavali dati implicitnu apologiju nasilja u logoru, kontekstualizirajući narativ s teškom diplomatskom i ekonomskom situacijom u kojoj se zemlja našla. Također
su davali i službene procjene broja logoraša koje su bile znatno manje nego do tada (oko
17.000).13 Do raspada Jugoslavije javljale su se brojne publikacije, većim dijelom memoarske, eksplicitnog izričaja od kojih bi trebalo izdvojiti Goli otok 1 (1990) Dragoslava
12

13
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Broza Tita, tom3, Beograd 1984, 478-479.
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Mihailovića, Ženski logor na Golom otoku (1990) Dragoslava Simića i BoškaTrifunovića
i Ljubičica bela: vic dug dve i po godine (1990) Ženi Lebl. Brojni su članci izlazili u jugoslavenskim tjednicima i novinama (Borba, Duga i dr.), a u tom kontekstu važna je
knjiga Milomira Marića Deca komunizma (1987). Ipak, možda najvažnije historiografsko
djelo o 1948. godini (gdje je Goli otok samo manji dio) je studija Ive Banca Sa Staljinom
protiv Tita (1990) koja predstavlja prvu dubinsku analizu uzroka raskola, kao i dubine
frakcijskih borbi u KPJ koje je sukob Tito – Staljin proizveo.14 Međutim, ova studija
je došla u delikatno vrijeme, kada je ova tema gubila važnost, kao i zemlja koju je KPJ
vodila.
Goli otok – povratak iz zaborava
Kriza Jugoslavije pretvorila se u krvav raspad koji se odvijao i u kontekstu raspada
Sovjetskog Saveza i komunizma kao globalnog pokreta. Raspad Jugoslavije na njene države slijednice, rat na njenom području, te novi politički (nacionalni) kontekst, utjecali su
i na historiografiju, odnosno historiografije bivših republika. Fokus je prebačen na teme
koje su se ticale nacionalnih povijesti kao i na vezane teme neistraženih i prešućivanih
kontroverzi poput, na primjer, revalorizacije uloge četnika tijekom Drugog svjetskog rata
ili proučavanja sudbina ustaša i domobrana nakon završetka rata (Bleiburg). Goli otok je
kao tema vezana uz komunističku ideologiju i zajedničku jugoslavensku povijest, koju
je k tome bilo teško etnificirati (unatoč nekim pokušajima)15, prestala biti interesantna
istraživačima na prostoru bivše Jugoslavije, posebno Hrvatske i Srbije. Neistraživanju
ove teme svakako je pridonio nedostatak arhivskog gradiva, odnosno zatvorenost arhiva,
te uvjerenje da je o Golom otoku sve rečeno, što je bilo oblikovano publikacijom velikog
broja memoarskih knjiga.16 Razmjerno je malo radova koji su u prve dva desetljeća nakon raspada Jugoslavije tematizirali temu logora na Golom otoku i raskola 1948. godine.
Mogu se nabrojati radovi koji su pravili neke pomake u ovoj temi, poput onih Berislava
Jandrića, Božidara Jezernika, Srđana Cvetkovića i drugih.17 Navedeni radovi su parcijalno obrađivali neke aspekte sukoba Tito – Staljin (određene statistike, analize Udbe po
14
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pitanju ibeovaca, ibeovsku emigraciju ili sociološke analize Golog otoka). Ipak, tema
logora na Golom otoku ostala je van fokusa sustavnih istraživanja, premda je zadržala
društvenu važnost i interes, kao i zanimanje krugova izvan znanosti. Bilo je nastojanja i
na drugim poljima. Ne ulazeći u pojedinosti naravi i motivacije brojnih projekata, mogu
se istaknuti dokumentarni filmovi „Goli otok“ Darka Bavoljaka, „60 godina vernosti“
Ivane Žigon ili „Goli“ Tihe Gudac.18 Kada se sagledaju svi faktori, istraživanja o logoru
na Golom otoku nije bilo puno, a prevladavala su svjedočanstva štampana tijekom 1980ih godina, te rijetka historiografska (i sociološka) djela koja su obrađivala samo neke
aspekte funkcioniranja logora ili sukoba Tito – Staljin. Pokušaja sustavnog i arhivski
fundiranog istraživanja logora nije bilo.
Moj inicijalni interes za temu sukoba Tito – Staljin i 1948. godinu bio je potaknut
studijom Ive Banca Sa Staljinom protiv Tita, što me motiviralo na daljnje istraživanje
ove teme u Hrvatskom državnom arhivu (HDA). U početnoj fazi rada (od 2009. godine)
uglavnom sam istraživao brojne fondove koji su sadržavali građu u vezi sa sukobom Tito
– Staljin kako bih stekao neku osnovnu orijentaciju o raspoloživosti materijala i njegovom sadržaju. Iako se istraživanje trebalo razvijati u smjeru proučavanja frakcijskih borbi
u KPJ nakon 1948. godine, velika raspoloživost materijala koji se tiču samog logora na
Golom otoku otvorila je perspektivu detaljnijeg rada na ovom aspektu istraživanja sukoba Tito – Staljin. Trebalo bi imati na umu da je arhivska građa kroz vrijeme uništavana,
posebno nakon pada Rankovića 1966. godine.19 Savezna Udba (s centrom u Beogradu)
imala je ingerencije nad logorom Goli otok, pa je posjedovala i dio gradiva o logoru, ali
važne dokumente imale su i republičke sekcije, posebno one koji su se ticale građana koji
su živjeli u tim republikama. Nakon 1956. godine Goli otok je ugašen, ali je odlučeno da
će on nastaviti sa radom kao Kazneno-popravni dom Goli otok – Rab (formalno ustrojen
još 1953. godine) u nadležnosti Sekretarijata unutrašnjih poslova NR/SR Hrvatske, sve
do zatvaranja 1988. godine.20 Zbog toga je velik dio arhivske građe prebačen i/ili je ostao
u Hrvatskoj, a ticao se i logora na Golom otoku.
Prema tome, najveći dio arhivske građe koji se tiče Golog otoka i sukoba sa Staljinom pohranjen je u fondu 1561 – Republički sekretarijat unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske - Služba Državne Sigurnosti - Informbiro (dalje: Fond 1561 RSUP
SRH SDS Informbiro). Ovaj fond sadržava čitav niz materijala koji se tiču brojnih aspekata sukoba Tito – Staljin. Prije svega, to su Udbine analize i procjene podrške Staljinu
na području Hrvatske, odnosno raznih kotara u razdoblju od 1948. do 1949. godine. Ovi
dokumenti otkrivaju popise osoba koje su evidentirane kao ibeovci, njihova imena i druge
osobne podatke, te analize njihovog „antipartijskog djelovanja“, tj. oblike organiziranja,
akcija, kao i mjera koje je tajna policija poduzela za njihovo „suzbijanje“. Također, tu se
mogu naći popisi i „karakteristike“ uhapšenih osoba koje su internirane na Golom otoku,
kao i vrijeme kada su i na koji način transportirane u logor. Ovo je posebno važno jer se
putem ovih dokumenta morao razjasniti sistem transporta i „redova vožnje“ logoraša u
18
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logor. Na sličan način koncipirani su i izvještaji Udbe po godinama sukoba koji analiziraju cjelovitu podršku Staljinu na području NR Hrvatske.21
Unutar ovog fonda možda najinteresantniji i najvažniji dokument je popis svih
logoraša Golog otoka i drugih logora i zatvora za vrijeme sukoba Tito – Staljin.22 „Popis“
sadrži poimenični spisak svih osoba koje su ili kažnjene administrativnim putem (društveno korisni rad) ili osuđene sudski zbog podrške Staljinu. U njemu se također nalaze
podaci o datumu rođenja, datumu hapšenja i puštanja, vrsti kazne (društveno-korisni rad
ili sudski način), mjestu hapšenja, nacionalnosti, eventualnoj smrti na izdržavanju kazne.
„Popis“ ne sadrži sumarne statistike na osnovu ovih podataka, ali se kompjuterskom analizom došlo do važnih podataka koji su rasvijetlili niz pitanja oko kojih se i inače na ovim
prostorima vode, često ostrašćene debate, najčešće u vezi sa brojkama interniranih, poginulih i slične. Možda najpoznatiji primjer predstavlja logor Jasenovac, ali ovakav pristup
nije zaobišao niti Goli otok.23 Upravo se analizom „Popisa“ došlo do broja od 15.737
interniranih osoba u sve logore, dok je oko 13.000 osoba od tog broja prošlo kroz Goli
otok.24 I drugi podaci omogućili su nove uvide u samu logiku logora: analizom datuma
hapšenja i puštanja mogla se napraviti precizna krivulja ovih tendencija te povezati porast broja uhapšenih (ili pad broja hapšenih i porast broja puštenih) s vanjskopolitičkom
situacijom i razinom nasilja u logoru, te doći do zaključka kako je nasilje u logoru (i broj
uhapšenih) bilo najveće u času kada su odnosi sa Sovjetskim Savezom bili na najnižoj
točki i kada je postojala bojazan od vojnog upada, a istovremeno još nisu uspostavljeni
novi partnerski odnosi sa Zapadom.25 Analiza mjesta hapšenja također nam je dala uvid
u razmjere podrške Staljinu (i represije), ovisno o mjestu hapšenja, čime je napravljena
podloga za razmatranje lokalnih specifičnosti ibeovaca.26 Ovaj važni dokument („Popis“)
21

22
23

24
25
26

Hrvatski državni arhiv, 1561 Republički sekretarijat unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske Služba državne sigurnosti, Informbiro (dalje: HDA, 1561 RSUP SRH SDS,
Informbiro): Organizacije i grupe IB-ovaca koje su djelovale na području SR Hrvatske – poimenični pregled; Pregled neprijateljske informbirovske aktivnosti i protumjere Službe državne
sigurnosti od 1948. do 31. 3. 1954. godine; Elaborat Metode rada neprijatelja iz redova informbirovaca, akcije i istupi u 1951. godini; Pregled bivših osuđivanih i kažnjavanih pristalica
Informbiroa, itd. Ovo su samo neki od korištenih i dostupnih elaborata na ovu temu.
HDA, 1561 RSUP SRH SDS, Informbiro, 011.10/1, kut. 19, „Popis“.
Vladimir Geiger, Pitanje broja žrtava logora Jasenovac u hrvatskoj i srpskoj historiografiji,
publicistici i javnosti nakon raspada SFR Jugoslavije – činjenice, kontroverze i manipulacije,
Časopis za suvremenu povijest, br. 2, Zagreb 2020, 517-587.
M. Previšić, Broj kažnjenika na Golom otoku..., 190, 192.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 469-472.
Martin Previšić, Informbiro križevačkog kotara od 1948. do 1958. godine, Cris: Časopis Povijesnog društva Križevci 11, Križevci 2009, 104-115; Martin Previšić, Djelovanje “ibeovaca”
na području Slavonskoga Broda 1948-1955., Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 10, Slavonski Brod 2010, 391418. Prema karti Miloša Popovića, Logoraši na Golom otoku (1949-1956). Uhapšeni prema
dostupnoj opštini prebivališta, temeljeno na rezultatima Komisije za tajne grobnice u Republici
Srbiji (Izvor: stranica „U ime naroda za slobodnu Srbiju“ ur. Srđan Cvetković, Zorica Marinković: https://www.facebook.com/uimenaroda/photos/u-ime-naroda-golooto%C4%8Dki-zatvorenici-prema-op%C5%A1tinama-u-fnrj-1949-1956karta-je-nas/1637854812919825/ (pristupljeno 20. studenot 2020.)
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nakon nekog vremena izašao je u javnost (iako su do tog trenutka važne analize već publicirane), te je objavljen kao spisak.27 Samo na primjeru „Popisa“ iz HDA može se zaključiti koliki su se historiografski horizonti otvorili u proučavanju logora na Golom
otoku.
Slično je analiziran još jedan važan dokument iz ovog fonda: popis umrlih u logorima i zatvorima za vrijeme i nakon sukoba sa Staljinom.28 Pojedinačni popis s datumima smrti, a uz neka imena dodan je i način na koji su umrli, otvorio je mogućnosti
novih analiza. Prije svega utvrđen je točan broj umrlih za vrijeme sukoba, što je također
u prijašnjoj literaturi bio predmet spora i karakterističnog pretjerivanja (neke procjene
dizale su ovaj broj čak do 15.000 mrtvih).29 Premda je jugoslavenska historiografija realno postavila broj mrtvih oko 400 osoba, ipak je bila potrebna valorizacija ove vrste zbog
stanovite doze nepovjerenja u „službene brojke“. Broj umrlih od 399 u svim logorima za
vrijeme sukoba sa Staljinom (287 na Golom otoku), dobiven na osnovu ovih arhivskih
materijala, postavio je ovaj važan podatak na znanstvenim osnovama. Također, popis
umrlih omogućio je i analizu po mjesecima i godinama što se također moglo dovesti u
korelaciju s gore spomenutom „krivuljom nasilja“, ali i kao korektiv za tvrdnje o umrlim/ubijenim/samoubojstvima navedene u publiciranim svjedočanstvima.30 U popisu
umrlih navedena su i mjesta pokapanja, te pripadajuća groblja, što je važno s obzirom da
obitelji najčešće nisu dobile informaciju o mjestu ukopa člana obitelji. Na primjer, najviše osoba je pokopano u Zagrebu i Rijeci i to čini se u masovne grobnice ili su pojedinačni
grobovi prekopani te kosti prebačene u zajedničke grobnice.31 Prema tome, istraživanja
ove teme doprinijela su važnim spoznajama drugih tema koje imaju značajnu historiografsku, društvenu pa i privatnu dimenziju.
Najzanimljivija vrsta dokumenata, i po važnosti ključna za istraživanje logora,
svakako su personalni dosijei logoraša. Oko njih se i u društvu izgradio svojevrstan mit
koji je vezan uz razinu važnosti tajne policije i stupnja nadgledanja i nadzora nad građanima u komunističkim sustavima.32 Trebalo bi istaknuti dva fonda koja su istraživana,
a u kojima se nalaze (između ostalih) dosijei u vezi sa Golim otokom i sukobom sa Staljinom. To je već spomenuti Fond 1561 RSUP SRH SDS Informbiro, te Fond 1560 Goli
otok. Personalni dosijei uhapšenih ibeovaca (logoraša) pokazali su se ključnim izvorom
za istraživanje logora, ali i čitavog fenomena podrške (kominformizam) Staljinu od 1948.
do 1956. godine. Osim brojnih osobnih podataka, dosijei nam daju odgovore u nekoliko ključnih pitanja u istraživanju Golog otoka i 1948 godine. Prije svega, dobiven je
27

28
29

30

31
32

Vidi: Jelena Vujić, Dosije Goli otok, https://www.noviplamen.net/dosije-o-golom-otoku/ (pristupljeno 20. studenog 2020); Заточеници Голог Отока: регистар лица осуђиваних због
Информбироа (ур. Драгослав Михаиловић, Мирослав Јовановић, Горан Милорадовић,
Алексеј Тимофејев), Архив Србије – Институт за савремену историју, Београд 2016.
HDA, 1561 RSUP SRH SDS, Informbiro, Umrli – brojčani podaci po godinama 1949-1986.
Д. Михаиловић, Голи оток 1, 43-45; V. Dedijer, Novi prilozi za biografiju..., 478-479; B.
Petranović, Istorija Jugoslavije..., 232-233; R. Radonjić, Izgubljena orijentacija, 79-80.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 399, 400-404; HDA, 1561 RSUP SRH SDS, Informbiro,
Umrli – brojčani podaci po godinama 1949-1986.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 405-407.
Vidi: Timothy Garton Ash, The File: A Personal History, New York 1997. Sličnom
problematikom bavio se i András Forgách u romanu Tajni život moje majke, Zagreb 2018.
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značajan pogled u svijet ibeovaca: Tko su oni bili? Jesu li bila homogena ili heterogena
skupina? Zašto su se priklonili Staljinu ili jesu li se uopće priklonili? Jugoslavenska historiografija ih je dugo vremena pojednostavljeno stereotipizirala kao izdajice, a s druge
strane memoarska literatura često je izbjegavala precizno označiti njihovu ulogu i motivaciju u 1948. godini. Analizom personalnih dosijea dobili smo nijansiranu sliku tko su
ibeovci bili, odnosno kako ih je i pod kojim kriterijima Udba kao takve kategorizirala.
Nadalje, iz zapisnika isljeđivanja jasno se razabiru Udbine metode slamanja uhapšenika. Taj proces je ponekad implicitno naznačen, ali se jasno razabiru metode tajne
policije prilikom isljeđivanja i kasnijeg kažnjavanja, ako se uzme u obzir da je tajna policija imala ingerencije (u najvećoj mjeri) kažnjavanja administrativnim putem (društveno-korisni rad).33 Dosijei, što je možda i najvažnije, sadrže važne dodatke sa Golog otoka u obliku tzv. „dopuna zapisnika“ i „opažanja isljednika“. Stvarni cilj Golog otoka bio
je „politički preodgojiti“ utamničene ibeovce, uvjeriti ih da je Staljinova politika pogrešna i „vratiti“ na političku liniju KPJ. U praksi, to je značilo nasiljem iznuđivati promjenu
političkog stava, te ujedno prisilu na denuncijacije „neotkrivenih“ simpatizera Staljina na
slobodi. Nakon što bi ih batinama prisilili na suradnju, kažnjenici su pisali „dopune zapisnika“ u kojima su davali pokajničke izjave i imena (stvarna ili izmišljena) simpatizera
Staljina. Dosijei detaljno donose takve dokumente pomoću kojih se jasno može rekonstruirati glavni smisao logora, a ujedno dobiti bolji uvid u brojne metode tajne policije u
logoru i izvan njega.
Razumljivo, nisu to jedini podaci koje oni donose. Na niz mjesta nalazimo i detaljne dokumente poput zdravstvenih kartona („povijesti bolesti“) logoraša, te primjenjivanih liječenja u logoraškoj bolnici na Golom otoku. Ipak, ovi podaci bili su dragocjeni
kao izvori za analizu bolesti i smrti na Golom otoku, te uvjeta života u logoru.34 Dosijei
variraju dužinom i detaljima, ali većina sadrži posebno važan dio o životu logoraša nakon
1956. godine, odnosno nakon izlaska iz logora. Ovo je izuzetno važno za povijest Golog
otoka, jugoslavenske tajne policije i povijesti Jugoslavije uopće. Naime, logoraši su imali obavezu godinama nakon izlaska iz logora djelovati kao informanti i suradnici Udbe,
„zapažati“ i pratiti druge logoraše, a ujedno biti u strahu da ih se prati. Neki logoraši, za
koje je Udba držala da su posebno opasni, praćeni su sve do kraja 1980-ih godina, prisluškivani su i telefoni, a angažirani su i susjedi da ih „nadziru“.
Ivo Banac u svojoj knjizi Sa Staljinom protiv Tita naznačio je da su frakcijske
pojave u KPJ bile prisutne od osnivanja Partije, te da je 1948. godina samo jedan slučaj u
široj tipologiji. Linije podjele išle su mnogo dublje od same Rezolucije Informbiroa, te su
vrlo često bile dio ostataka starih frakcijskih borbi još iz 1930-ih godina. Premda je nakon
1945. godine nastupilo razdoblje jedinstva u Partiji, potaknutog ratnom pobjedom, raskol
je opet oživio stare podjele.35 Uvidom u dosijee (starih) jugoslavenskih komunista koji
su se izjasnili za Staljina, jasno se razabiru pravi motivi njihova hapšenja, ali i njihovog
33

34

35

U periodu od 1948. do 1956. godine 10.999 ibeovaca kažnjeno je administrativno, dok je sudskim putem kažnjeno njih 4340 (M. Previšić, Povijest Golog otoka, 144, 152).
Npr. Hrvatski državni arhiv, 1560 Odjel/služba za izvršavanje krivičnih i prekršajnih sankcija
Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu Socijalističke republike Hrvatske, Goli otok
1949-1985. (dalje: HDA, 1560 Goli otok), Dosje Ivan Drašković; Dosje Andrija Bubanj.
M. Previšić, Povijest Golog otoka, 428-430.
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pristajanja uz Staljina. Uz građu iz HDA, izuzetno je važna građa iz Arhiva Jugoslavije
(AJ) u Beogradu koja se tiče ovih pojedinaca (Savo Zlatić, Milan Kalafatić, Dragotin
Gustinčič, Bane Andrejev, Robert Rinaldo i drugih), u fondu Kontrolne komisije.36 Ovi
detaljni dosijei imaju izuzetnu važnost jer su njihovi slučajevi bili predmet puno većih i
detaljnijih istraga (barem kada je riječ o njihovoj partijskoj pretpovijesti) i pružaju nam
precizan pogled na odnos starih jugoslavenskih komunista prema Titu i Staljinu, na vrijeme koje su proveli u Moskvi i Sovjetskom Savezu, aktivnost za vrijeme rata i motivaciju
za podršku Informbirou. Svi ovi dosijei ključni su, kao što je naglašeno, za pokušaj analize i definicije ibeovaca kao grupe i pojedinaca, ali i za pokušaje procjene selektivnosti
hapšenja od 1948. do 1956. godine.
Brojna arhivska građa, posebno iz razdoblja socijalističke Jugoslavije, još uvijek
nije sistematizirana i sređena, pa su brojni dokumenti rasuti po brojnim fondovima, često
i bez posebne veze s Golim otokom. Ipak, brojni fragmenti čine cjelinu, pa je važno istaknuti dokumente sastanaka svih republičkih Udbi održanih nakon 1956. godine s ciljem
donošenja odluke o budućnosti Golog otoka.37 Iz ovih dokumenata proizlazi da je Goli
otok bio lukrativni industrijski pogon, što je Udbu i motiviralo da Goli otok nastavi egzistirati kao zatvor. Ovakvi podaci uputili su na važnost istraživanja ekonomskog aspekta logora koji je bio u uskoj vezi s procesom političkog preodgoja. Nadalje, fond 1560
sadrži i originalne planove izgradnje raznih zgrada u logoru, pa se na temelju tih planova
može rekonstruirati izgled logora (ili bar njegova dijela), s obzirom da raspolažemo s
malo fotografija Golog otoka od 1949. do 1956. godine.38
Logori su specifična mjesta čija analiza zahtijeva posebnu pažnju. Goli otok nije
iznimka. Više od 25 godina memoaristika je kreirala sliku o događajima u logoru i premda su prikazi događaja oslikani kroz ovu formu bili više ili manje realni, za precizniju
historiografsku analizu bio je potreban uvid u arhivsku građu. S druge stane, arhivska
građa, posebno personalni dosijei, iznenađuju brojnošću detalja i informacija, ali i u sebi
sakrivaju primjenu nekih od temeljnih poluga pritiska nad uhapšenicima – prvenstveno
nasilja. Pozoran promatrač naići će na neutralne birokratske fraze u zapisnicima isljeđivanja, poput „diferencijacije po političkim kriterijima“ ili „zauzimanje oštrog stava prema
ibeovcima“, što je faktički značilo primjenu nasilja. Moguće je zamijetiti kako se iskazi
u zapisnicima tijekom vremena mijenjaju, pa će politički stav i „samokritika“ uhapšene
osobe biti značajno različiti odmah po hapšenju i nakon mjesec ili više dana istrage. Upravo zato bilo je potrebno proširiti metodološki okvir primjerom metode usmene povijesti (oral history), koja ima višestruki značaj. S jedne strane, služi kao korektiv dokumentima, popunjava praznine gdje je nastupalo nasilje npr. u istrazi ili u logoru. Svjedočenja zorno govore što je bila i kako je izgledala „diferencijacija“, odnosno što se
36
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Arhiv Jugoslavije (dalje: AJ), Kontrolna statutarna komisija, A.CK SKJ, VII-K.VIII/1-30, Dosijea ibeovaca, djilasovaca i drugih, Dosije Dragotin Gustinčič; Dosije Savo Zlatić; Dosije
Bane Andrejev; AJ, Kontrolna statutarna komisija, A.CK SKJ, VII-K.XVI/1-22, Partijska dosijea pojedinaca koji su postali članovi Partije do 1941. god., Dosije Milan Kalafatić; Dosije
Robert Rinaldo.
HDA, 1560 Goli otok, Zapisnici sastanaka, Zapisnik sa konferencije načelnika Odjeljenja za
izvršenje kazni sekretarijata NR, održanog u KPD Rab na Golom otoku 20. i 21. prosinca
1957.
HDA, 1560 Goli otok, svež. 389.
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događalo između serija isljeđivanja u hladnim i mračnim zatvorskim ćelijama. Teško je
za očekivati da ćemo ikada naići na dokumente tajne policije (iako to nije isključeno) o
tome kako su izgledali špalir ili politička konferencija, kojim torturama su bili izloženi
bojkotirani ili atmosferu u potpalublju broda „Punat“ kojim su dovoženi ljudi na Goli
otok. Arhivski dokumenti jasno kazuju o brojnim zahtjevima koji su stavljeni pred bivše
logoraše nakon izlaska iz logora, kako su praćeni i kako su pratili, te jesu li opet bili „na
liniji KPJ“. Udbini zapisi ne govore ništa o tome kako su izgledali društveni bojkot, osamljenost na slobodi, razvodi od supružnika ili strah od stalnog praćenja. Sve to otkriva
usmena povijest. Kada se govori o manama ove historijske subdiscipline, potrebno je reći
da na sličan način dokumenti korigiraju usmene iskaze. U borbi za bolju prošlost, posebice nakon propasti Sovjetskog Saveza i raspada međunarodnog komunističkog pokreta,
pa i Jugoslavije, brojni kazivači imaju tendenciju selektivno pristupati vlastitoj prošlosti i ideološkoj orijentaciji, akcijama i odlukama iz 1948. godine. To je ujedno i mana
usmene povijesti: selektivnost, zaborav, naknadne konstrukcije, poistovjećivanje, borba
za bolju prošlost itd. Arhivski izvori, naravno uz oprezno pristupanje njihovom sadržaju,
centriraju svjedočanstva, pa i suočavanju kazivača s njihovom prošlošću i uvjerenjima
ili u ovom slučaju, služe historičaru kao pomoć što boljoj pripremi za intervjuiranje logoraša. Tema primjene metode usmene povijesti u historiografiji, a posebno u slučaju Golog otoka, izlazi iz okvira ovoga rada, pa su u gornjim redovima samo apostrofirani potreba i prednost korištenja ove metode u kombinaciji s analizom arhivskog materijala,
posebice personalnih dosijea.
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Povijest bivše socijalističke Jugoslavije, kao i svih država slijednica, puna je kontroverzi koje zbog specifične politike povijesti nisu proučavane na cjelovit i promišljen
način. Što zbog očuvanja delikatnog međunacionalnog balansa u socijalističkoj Jugoslaviji, te zbog promocije nacionalnog zajedništva temeljenog na zajedničkim naporima u
Drugom svjetskom ratu, brojne povijesne teme o ratu i poraću analizirane su po unaprijed dimenzioniranim obrascima. To je, kao što je i ranije apostrofirano, značilo da će se
brojne teme jednostavno zaobilaziti ili će službena historiografija o njima pisati opterećena partijskom stegom i politikom. To se posebno odnosilo na teme o jugoslavenskoj
prošlosti. Logor na Golom otoku i obračun s ibeovcima je tema koja se na velika vrata
počela pojavljivati u književnosti, publicistici i filmu nakon Titove smrti. U ideološkom
jugoslavenskom okviru književnost je preuzimala ulogu historiografije. Raspad zemlje i
ratovi koji su slijedili promijenili su i historiografski okvir, odnosno dali slobodu pisanja
i izbora tema, ali su se propast komunizma i dominacija nacionalnih ideologija nakon
1990. godine također reflektirali na obrasce i tendencije pisanja. Analize kontroverznih
mjesta povijesti bivše Jugoslavije opterećene su i političkim odnosima i ponekad nužno nemaju previše veze s uporištima u historiografiji. Opasnost ovakvog pristupa leži u
činjenici da su istraživanja fundirana s unaprijed određenim stavovima i paradigmama,
te slabim i selektivnim pristupom (ili nepristupačnosti) arhivske građe. Ako se uzme u
razmatranje slučaj Golog otoka, čini se da je otvorenost arhiva (HDA, AJ) omogućila
dodatnu historiografsku vrijednost trezvenog i argumentiranog, arhivski utemeljenog
istraživanja jedne povijesne kontroverze. Naravno, istraživanje logora na Golom otoku
samo je jedan primjer ovakvog pristupa. Ono što se nameće gotovo samo od sebe jeste
sustavna debata o potrebi što veće otvorenosti arhiva. Politika otvaranja arhiva i pristupa
klasificiranom materiju zasebna je tema i zaslužuje poseban tekst. Ona je vrlo često i
političko i sigurnosno pitanje, te varira od države do države. Potpuno su drugačiji slučajevi u Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, Engleskoj i Francuskoj, te u državama bivše Jugoslavije. Kako se ovaj rad orijentira najviše na rad u arhivima u Hrvatskoj i Srbiji, a u fokusu su personalni dosijei logoraša nastalih u uredima tajne policije bivše države, mogućnost pristupa ovoj građi uvelike određuje mogućnost bavljenja
određenom temom, motivaciju i kvalitetan metodološki pristup. Koliko su zakoni koji
reguliraju pitanje pristupa ovoj građi kreirani da sačuvaju dostojanstvo ili privatnost pojedinaca i grupa (i djelatnika „službe“ i praćenih), a u kojoj mjeri da sačuvaju politički
mir u zemljama tranzicije s iskustvom komunističkih sistema i snažnih tajnih policija
koje su imale veliki utjecaj na kontrolu društava? Susrećemo se opet s različitim politikama prema tom pitanju kad promotrimo slučajeve u Njemačkoj, odnosno arhive tajne
policije (Stasi), ili, na primjer, čehoslovačke tajne policije u Češkoj i Slovačkoj. Ujedno,
ovi pristupi govore i o politici odnosa prema vlastitoj prošlosti, kontroverzama socijalističkih perioda svojih zemalja i vizijama „pomirbe“ unutar društava u kontekstu represije i kontrole građana, disidenata i protivnika bivšeg režima.

Dr Martin Previšić

Na području bivše Jugoslavije postoje razna tumačenja značaja, uloge i dosega
jugoslavenske tajne policije (Ozna, Udba, SDS/SDB), pa čak i nastavka djelovanja te iste
ili reformirane strukture i nakon 1991. godine. Mit tajne policije na neki način još uvijek
živi, a samim time i mistifikacija njenih dokumenata, a posebno personalnih dosijea. U
određenoj mjeri postoji i logika restriktivnije politike pristupu dosijeima tajne policije,
ako se u obzir uzmu svi komplicirani politički, ideološki, socijalni pa i emocionalni faktori raspada i desetljeća nakon. Neki od njih bili su kriteriji koji su služili kao logika iza
ograničenije dostupnosti arhivskom materijalu. Važna promjena dogodila se nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj 2016. godine, kada je na vlast došla koalicija Hrvatske
demokratske zajednice (HDZ) i stranke Most koja je kao jedan od svojih uvjeta ulaska
u vlast odredila donošenje zakona kojim bi se omogućio pristup arhivskoj građi nastaloj
do donošenja tzv. Božićnog Ustava Republike Hrvatske (22. prosinca 1990. godine).39
Odredbe novog zakona su se naravno odnosile i na personalne dosijee. Ovaj prijedlog
izazvao je buru reakcija u javnosti u kojoj su se lomila koplja oko smisla i motiva otvaranja arhiva, pa čak i razdoblja koje će njime bit zahvaćeno.40 Predviđali su se različiti
učinci novog zakona na društvo, političke grupe i stranke. Nakon što je zakon donesen, nisu se dogodili značajni društveni niti politički preokreti, ali historičari su dobili na
tisuće metara prvoklasnog arhivskog materijala za istraživanje.

39

40

Nakon prekida koalicije HDZ-a i Mosta zakon je izmijenjen tako da je datum dostupnosti
stavljen na 30. svibanj 1990. godine. Vidi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1265.html (pristupljeno 20. studenog 2020.)
Vidi: Filip Raunić, Tajana Vlašić, „Jakovina, Klasić, Lučić i Nazor za Telegram govore o
Mostovom prijedlogu da se otvore arhivi“, https://www.telegram.hr/politika-kriminal/jakovina-klasic-lucic-i-nazor-za-telegram-govore-o-mostovom-prijedlogu-da-se-otvore-arhivi-do-90-ih/ (pristupljeno 20. studenog 2020.); D. I. Beljak: „Arhiva nema, spaljeni su! Ovo
je bacanje prašine u oči“, https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/arsen-bauk-neka-bacic-zatrazidosje-svoga-kuma-seksa-pa-ce-vidjeti-hoce-li-ga-dobiti---471474.html (pristupljeno 20. studenog 2020.); Jasmin Agić, Kome može naštetiti otvaranje arhiva komunističke Jugoslavije,
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kome-moze-nastetiti-otvaranje-arhiva-komunisticke-jugoslavije (pristupljeno 20. studenog 2020.).
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Martin Previšić, PhD

USING SOURCES AGAINST CONTROVERSIES –
THE CASE OF GOLI OTOK
Summary
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History of the socialist Yugoslavia is full of controversial themes that were, because of the
specific approach to history research, treated in faulty or tendentious way. The dominant
ideology of that time and inability of analysis of different themes in a comprehensive
way, put the theme of Goli otok aside for a long time. Since the Tito-Stalin conflict in
1948 represented one of the legitimate foundation of the socialist Yugoslavia, it is understandable that very little attention was dedicated to the other side of the 1948 conflict.
Even though this theme was present in the literature during the eighties, after the year
1991 it was not analyzed systematically and the reasons for that should not be sought
only in the lack of interest for the themes such as this, but in the unavailability of archival
materials because of which the debate concerning this theme was actually impossible. In
the past ten years this trend has changed, by opening documentation in different archives
in the area of former Yugoslavia, the progression of the theme was enabled. This work
will present a whole series of discoveries, experiences and challenges encountered while
researching documents, mostly documents of the former secret police about Goli otok and
Tito-Stalin conflict. What is the policy of certain archives regarding this documentation,
how much the documents are plausible, what they hide, what they reveal, what is their
ideological language, what novelties they brought. As an addition, oral history about Goli
otok will be presented, which is as a method an indispensable addition to research of
archival documentation, but which process (interviewing) is also by itself a mark of time
and ideology. All these methodological experiences should contribute to the debate about
sober and objective work on controversial themes of our historical space.

Исидора Стојановић Теодосић1
Историјски архив Београда
Србија

оригиналан научни рад

ОСТАВИНСКИ СПИСИ ЗЕМУНАЦА
СТРАДАЛИХ ИЛИ УМРЛИХ У ПЕРИОДУ
1941-1944 – ПРИМЕРИ ИЗ ФОНДА
КОТАРСКИ СУД – ЗЕМУН (1872-1944)
Апстракт: Рад представља приказ оставинских списа Земунаца који су страдали
или умрли у периоду 1941-1944. године. Архивска грађа се чува у Историјском архиву Београда у фонду Котарски суд Земун – Земун (1872-1944). Рад је настао на основу прегледаних
дванаест кутија архивске грађе, из којих је издвојено 377 досијеа лица после чије смрти је
вођена оставинска расправа у периоду 1941-1944. (инв. бр. 2410-2423). Списи су од изузетног значаја јер се у њима чувају подаци о лицима која су била пореклом или живела и радила
у Земуну. Поред личних података, у досијеима оставина наилазимо на податке о њиховом
страдању, односно начину на који су окончали свој живот, имовном стању, наследницима,
или ако нису имали наследнике на који начин је решена заоставштина. Значај ових досијеа
огледа се и у томе што оставински списи представљају и извор за истраживање биографија
како представника „земунске елите“, тако и судбина тзв. „малог човека.“
Кључне речи: оставински списи, Котарски суд Земун, Земун и становништво,
Други светски рат

Историјски архив Београда чува фонд Котарски суд Земун - Земун (1872-1944),
други по величини судски фонд, који пружа податке о Земуну и његовој околини у
периоду од 1872. до 1944. године.2 Фонд није сређен. Од информативних средстава
урађени су пописи књига (1203) и списа (2496).3 Књиге су разни именски уписници, записници, земљишне књиге и збирке исправа земљишно-књижног одељења.
Списи садрже разне судске предмете грађанских и кривичних спорова, уверења о
имовном стању, податке о трговачким споровима: око оставине, дуговања, стечаја,
залога, меница; крађама, убиствима, преступима малолетника, око експропријације
земљишта за изградњу пруге до Земуна и Београда 1884. године. Из времена Другог светског рата фонд даје податке око повратка ратних заробљеника бивше југословенске војске који су били родом са територије Независне Државе Хрватске
(даље: НДХ) и сл.4 За тај период сачуване су молбе за повратак кућама ратних заробљеника бивше Југословенске војске родом са територије НДХ; писма упућена
немачкој команди у Београду, пуковнику Жарку Верићу, у вези са судбином војних
1
2
3
4

виши архивист, isidora.stojanovic@arhiv-beograda.org
Педесет година Историјског архива Београда, Београд, 1995, 108.
Исто.
Исто.
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заробљеника бивше југословенске војске и молбе за њихово враћање кућама (писма садрже податке и називе јединица); пописи заробљеника; разгледач мртваца
(умрлице са свим подацима о умрлом лицу)...5
Котарски суд Земун – Земун (1872-1944)
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Документа о оснивању суда нису сачувана, док сам његов назив потиче из
грађе за 1873. годину.6 Краљевски котарски судови формирани су на основу Закона о устројству правосуђа од 19. јуна 1872. године, када је у Хрватско-славонској
крајини извршено одвајање правосуђа од управе. Сматра се да је исте године основан и Котарски суд Земун под називом Краљевски котарски суд у Земуну.7 Суд
је био надлежан за грађанске парнице, трговачке и меничне предмете, ванпарничне
предмете, предмете извршења, као и за кривичне предмете. Водио је и грунтовне
књиге. Био је подређен Судбеном столу у Сремској Митровици.8 Године 1884. преузео је судске послове Градско-делегираног котарског суда у Земуну.9 У југословенској држави, Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца (даље: Краљевство/Краљевина СХС), основаној 1918. године, суд је задржао исто име и организациону структуру, све до доношења Закона о уређењу редовних судова за Краљевину СХС од
18. јануара 1929. године. На основу овог Закона мења назив у Срески суд у Земуну. Задржао је надлежност за читаво подручје Земунског среза. После окупације
земље у Другом светском рату, град Земун припао је НДХ, која је 10. априла 1941.
подељена на жупе, котаре и општине. Срески суд у Земуну мења назив у Котарски суд Земун. Надлежност је остала иста као и пре окупације. Престао је са радом 1944. године.10
Оставински списи
Оставински списи у фонду чувају се под ознаком О. Досије се састоји из
омота на коме су написани регистратурска ознака досијеа, име и презиме лица чија
је оставина у питању и место из којег долази. Унутар омота у већини случајева
налази се смртовница која садржи основне податке о преминулој особи: презиме и
име; сталеж и занимање; године живота; вероисповест; да ли је ожењен, нежењен
или удовац; место где је пребивао; држављанство; име, боравиште и стан брачног
друга; име, доба, занимање, боравиште и стан пунолетне деце и пунолетних наследника умрле деце; име, сталеж или занимање, боравиште и стан најближих сродника који би могли бити позвани по закону на наследство или скрбништво над децом умрлог; име, доба, занимање и стан наследника по наредби последње воље;
подаци о заоставштини; трошкови болести и погреба и други дугови; ко је измирио
дуговања да му се заоставштина уступи у име наплате и закључак. Други део спи5
6
7
8
9
10

Привремени попис грађе фонда Котарски суд Земун.
Водич Историјског архива Београда, Београд 1984, 459-462.
Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
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са чине позиви наследницима; записник састављен у
стану покојника са узимањем наследничке изјаве од наследника; преглед оставине; уруџбена исправа о попису оставине покојника и одлука о наследству, односно
оставини. Документа су већином писана латиничним
писмом, на хрватском, српском, немачком и латинском
језику. Сва имена су транскрибована на српски језик и
ћирилично писмо. У загради су остављена оригинална
имена и презимена тамо где је то, по мишљењу записничара, било потребно.
На основу прегледаних дванаест кутија архивске грађе издвојено је 377 досијеа лица после чије смрти је вођена оставинска расправа у периоду 1941-1944
(инв. бр. 2410-2423). За почетни датум узет је 6. април
1941. године, дан бомбардовања, а за крајњи период
1944. непосредно пре ослобођења Земуна.
Допуна података урађена је коришћењем фонда Управа града Београда и
Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду који се такође
чува у Историјском архиву Београда.
Анализом прегледаних оставинских списа утврдили смо да се грађа може
поделити у неколико група. Оне доносе податке о страдалима током бомбардовања
(6. априла 1941. и савезничког на Ускрс 1944), о судбини потомака преминулих,
о ратним заробљеницима југословенске краљевске војске, усташких и домобранских формација које су учествовале на Источном фронту, њиховом страдању, подацима о њиховим породицама у Земуну, судбини земунских Јевреја и њихове имовине, о руској емиграцији у Земуну у специфичним околностима окупације, о статусу православног становништва у условима стварања Хрватске православне цркве,
имовине београдских индустријалаца у Земуну, затим податке о страдалима у Земуну и околини, заробљеништву, страдалим у борбама и под неразјашњеним околностима и на различитим местима током Другог светског рата. Такође, издваја се и
група оставинских списа за лица која су страдала током Првог светског рата.
Оставине лица страдалих на дан
бомбардовања
Из групе оставина које се односе на лица страдала на дан бомбардовања 6.
априла 1941. године издвајамо предмете: Милете Грозданића, чиновника Команде ваздухопловства, старог 33 године, који је иза себе оставио супругу Зору, рођ.
Прокић, и сина Јована, рођеног 1939. године;11 Радивоја Крављанца, чиновника Ваздухопловне команде у Земуну, старог 40 година;12 Матије Гериха, лимара,
11

12

Грозданић Милета, чиновник Команде ваздухопловства, стар 33, православни, ожењен,
пребивалиште Земун-Новоградска 31, преминуо 6. априла 1941. у Београду, погинуо код
бомбардовања, супруга Зора, рођ. Прокић, Земун, сад Београд, Прешанска 130, син Јован, рођ. 1939, ИАБ-220-К2418-II O 130-41.
Радивоје Крављанац, чиновник Ваздухопловне команде у Земуну, 40 година, православ,
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старог 29 година, који је за собом оставио ћерку Ана Марију, рођену 29. новембра 1938, лимарску радњу у Земуну и две куће.13 Никола Менрат, зидар, стар 37
година, умро је у Лапову 11. априла 1941. и за собом оставио петоро деце: Лоренца,
Николу, Ану, Валентина, Терезију.14
Оставине са подацима о деци преминулих

268

Из групе оставина које нам дају податке о деци преминулих издвајамо предмете Милорада Чолића, трговца, старог 59 година, коме се један од синова, Петар,
налазио у заробљеништву;15 син Јосипа Кулунџића, трговца, који је преминуо у Земуну у 70. години 16. априла 1941, Анђелко Кулунџић био је домобрански обвезник;16 Јован Пантелић, син Лазара Пантелића, трговца из Земуна, који је преминуо
17. фебруара 1942, радио је у Управи града Београда, Одељењу специјалне полиције;17 Анте и Фрањо Шимунић, синови преминулог Фрање Шимунића, млинарског

13

14

15

16

17

ожењен, умро 6. априла 1941. у Београду, пребивалиште Земун, Вукова 9, југ. Земун,
супруга Јелена, ИАБ-220-К2411-II О 256/41; Крављанац Радивоје, админ. чинов. Министарства грађевина, рођ. 8. 1. 1900. у Београду, ожењен, Сава Стамена; супруга Јерина
рођ. Недељковић, рођ. 18. јануара 1905. Наталинци; син Сава, рођ. 13. априла 1925. В.
Бечкерек; пријављен 14. октобра 1925. у Београду; Крављанац Радивој (поред имена
крст-знак да је умро), чинов. ваз. војске, југословенско, рођ. 8. јануара 1900. Београд,
ожењен, православна, Сава и Стамена, рођ. Јагић; Нови Сад; супруга Јерина рођ. Недељковић, рођ. 1905. Наталинци; син Сава рођ. 13. априла 1925. Петровград; пријављен
21. маја 1936. у Земуну код Мије Штока, Карађорђева 5; пријављен 3. септембра 1940. у
Вуковој улици 9/1 код Ковачевић Катарине, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека
грађана пријављених у Београду (2 картона).
Герих Матија (Gerich Matija), лимар, стар 29, римокат, ожењен, пребивалиште Земун-Пазовачки пут 9, преминуо 6. априла 1941, супруга Герих Марија (Gerich Marija), рођ. Медведер (Medveder), иста адреса, деца: Ана Марија, рођ. 29. новембра 1938; некретнине:
лимарска радња у Земуну-Ивићева 2; 2 куће.., ИАБ-220-К2417-IIO 115-41.
Никола Менрат (Nikola Menrath), зидар, 37 година, ркт, ожењен, умро Лапово, 11. април
1941, пребивалиште Земун, Ковачевићева 35, хрватско, супруга Терезија, рођ. Бургер,
Земун, Ковачевић 35; деца: Лоренц, Никола, Ана, Валентин, Терезија, ИАБ-220-К2411-II
О 186/41.
Чолић Милорад, трговац, стар 59, православне вере, ожењен, Земун, Истарска 21,
преминуо 7. маја 1941, супруга Катица Чолић, Истарска 21, деца: Живан, Јелица, Иван,
Петар (белешка поред имена: сада у ропству), Бранко, ИАБ-220-К2411-II О 177/41; Чолић Милорад, бив. трговац, југословен, рођ. 8. марта 1882. у Сурдуку, ожењен, православ, Игњат, Мица; супруга Катица, рођ. Атанацковић, рођ. 1881. у ? (нечитко), ИАБ,
УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Јосип Кулунџић, трговац, 70 година, ркт, ожењен, Земун, Бежанијска 30, преминуо у
Земуну 16. априла 1941, супруга Елизабета, рођ. Билек; један од наследника Анђелко
Кулунџић био је домобрански обвезник, ИАБ-220-К2411-II О 179/41; Кулунџић Јосип,
трговац, Југословен, рођ. 10. фебруара 1872. (1. августа 1898), Земун, неожењен, римо.
кат, Јосип и Марија рођ. Шандор; супруга Елизабета Грегорић, рођ. 1875. у Глини; ћерка
Марија, рођ. 1916. Земун; пријављен 21. фебруара 1934. у Земуну, власник куће, ИАБ,
УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Лазар Пантелић, трговац, стар 69 година, хрва-правос, ожењен, преминуо 17. фебруара
1942, пребивалиште Земун Прилаз 39, Н.Д.Х, супруга Катарина Пантелић, Прилаз 39,
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помоћника из Земуна, налазили су се на раду у Немачкој;18 Јозеф, син Шерер Катарине, домаћице, старе 61 годину, налазио се у Немачкој у војсци;19 Богдан Грба, стар
31 годину, син Кате Грбе, домаћице, старе 65 година, преминуле 23. марта 1943. у
Земуну, налазио се у Немачкој у заробљеништву;20 Фрања, стар 34 године, син Јосефа Такача, кормилара, старог 72 године, који је преминуо 19. марта 1943. у Земуну, налазио се као војник на ратишту у Бугарској (Варна);21 Милан Јовановић, син
Душана Јовановића, фијакеристе, старог 80 година, који је преминуо 4. септембра
1943. у Земуну, налазио се у заробљеништву у Немачкој;22 Зорко, стар 20 година,
син Љубице Бергер, домаћице, старе 44 година, преминуле 16. марта 1943, био је
у војсци;23 Борис, син Марије Љупше, домаћице, старе 64 године, преминуле 10.
маја 1943. у Земуну, био је домобрански капетан (сатник) у Бања Луци; други син
Фрањо, здравствени помоћник у Добаљу, Дом Народног здравља;24 Филип Силер,
син Маргарете Силер, домаћице, старе 67 година, преминуле априла 1943, налазио
се у Немачкој;25 Антон Штрбић, син Јеле Штрбић, домаћице, старе 49 година, на-

18

19

20

21

22

23

24

25

син Јован Пантелић из Београда, Управа града Београда Специјална полиција; Ђорђе
Пантелић из Земуна Прилаз 39, ИАБ-220-К2413-IV О 112-42.
Фрањо Шимунић, млинарски помоћник, стар 60 година, ркт, ожењен, преминуо 17.
марта 1942, пребивалиште Земун, Граничарски шанац 4, Н.Д.Х, супруга Вероника
(умрла), деца: Анка Пољански, Терезија Саломон, Матилда Балић, Анте и Фрањо, сада
на раду у Немачкој, ИАБ-220-К2414-IV О 153-42
Шерер Катарина рођ. Рим (Scherer Katharina, rođ. Rim) домаћица, стара 61, ркт, удата,
преминула 25. фебруара 1942, пребивалиште Јахнова 43, Н.Д.Х., супруг Шерер Јозеф,
Земун Шевина 11, деца: Јулијана, Марија, Јозеф - у Немачкој у војсци; Матиас у Мостару,
син пок. Јохана Шерера, ИАБ-220-К2415-IIIO 99-43.
Ката Грба, кућаница, стара 65, гркоист, удата, преминула 23. марта 1943. у Земуну,
пребивалиште Земун, Принца Еугена 149, НДХ, супруг Раде Грба, син Богдан Грба-31, у
Немачкој у заробљеништву, ИАБ-220-К2415-IIIO 130-43.
Такач Јосеф, кормилар, стар 72, ркт, ожењен, преминуо 19. марта 1943. у Земуну,
пребивалиште Марија Губра 43, НДХ, супруга Марија Такач, рођ. нечитко, деца:
Стјепан-42, Марибор; Марија-40, Загреб; Фрања-34, као војник на ратишту, Бугарска
(Варна), Тхеобалд-28, Самобор, Фрањевачки самостан, гвардиан, ИАБ-220-К2415-IIIO
131-43.
Душан Јовановић, фијакериста, стар 80, хрв. православ, удовац, преминуо 4. септембра 1943. у Земуну, пребивалиште Земун-Рујанинова 34, НДХ, супруга Милка Јовановић-преминула; кћи Даница Димитријевић-Обреновац, Колубара; син Милан Јовановић
у заробљеништву у Немачкој; снаја Љубица Јовановић, ИАБ-220-К2416-IIIO 317-43.
Љубица Бергер, кућаница, стара 44, удата, преминула 16. марта 1943, пребивалиште Земун-Колодвор, НДХ, супруг Иван Бургер, деца: Ивана-21, Земун-Колодвор; Зорко-20-у
војсци, ИАБ-220-К2416-IIIO 152-43.
Марија Љупша, кућаница, стара 64, удата, преминула 10. 5. 1943. у Земуну, пребивалиште Земун-Зигфридова 4, НДХ, супруг Фрањо Љупша, деца: Марс Љупша, жељ. контролор у Београду, Косте Главинића 25/а; Борис, домобрански капетан (сатник) у Бања
Луци, Краља Звонимира 69; Фрањо, здр. помоћник у Добаљу, Дом Народног здравља,
ИАБ-220-К2416-IIIO 235-43.
Маргарета Силер, кућаница, стара 67, евангел, удова, преминула априла 1943, пребивалиште Земун, Циганске рупе, НДХ, супруг Михајло Силер, рођ. 1917, преминуо; деца:
Филип Силер (Њемачка); кћи Катарина Грабић, Земун-Барона Франка 2/а; зет Јосеф
Хартман, Циганска ул, ИАБ-220-К2416-IIIO 236-43.
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лазио се у војсци у Дубровнику-морнарица;26 Аца Јовановић, син Тоше Јовановића,
ратара, старог 80 година, који је преминуо 16. фебруара 1944. у Земуну, налазио се
у заробљеништву у Немачкој;27 Грујо, син Јулке Грујчић, пиљарице, старе 51 годину, преминуле 8. априла 1943, стар 19 година, налазио се на раду у Немачкој;28 Иво,
син Јосипа Новака, монополског инспектора у пензији, старог 67 година, рођ. 1907,
налазио се у заробљеништву.29
Супруг Розине Зајцев, домаћице, старе 40 година, Иван Зајцев, налазио се у
војсци-адреса непозната;30 браћа Јосефа Хаса, радника, старог 34, преминулог 26.
маја 1943. у Земуну, Франц Хас и Еди Хас, били су војници на Руском фронту.31
О страдању браће Васе Боровца, штекнера код Речне пловидбе, који је преминуо у својој 43. години, 28. августа 1941. у Болници милосрдних сестара у Земуну, сазнајемо из његове опоруке: Боровац Ђока нестао је у Русији у Првом рату
и није проглашен мртвим, док се Боровац Пера удавио у Сави.32 У заробљеништву
26

27

28

29

30

31

32

Јела Штрбић, кућаница, стара 49, римокат, удата, преминула 3. 7. 1943. у Земуну,
пребивалиште Земун-А. Хитлерова 25, НДХ, супруг Јура Штрбић, иста адреса, син
Антон Штрбић, у војсци, Дубровник, морнарица; Иван Штрбић-14, шегрт код „Икаруса“;
Винка Штрбић-11, иста адреса, ИАБ-220-К2416-IIO 251-43.
Тоша Јовановић, ратар, стар 80, хрв. православ, ожењен, преминуо 16. фебруара 1944.
у Земуну, пребивалиште Земун-Прегревица 70, НДХ, супруга Савета Јовановић, иста
адреса, син Аца Јовановић у заробљеништву у Немачкој, кћи Вера Стојановић, Ново
Село (Угриновачка); кћи Љубинка Атанацковић, Сибињанин Јанка 32, ИАБ-220-К2423-O
65-44.
Грујчић Јулка, пиљарица, стара 51, хрв. прав, удата, преминула 8. априла 1943, пребивала у Земуну, болница, НДХ, супруг Јово, Босна, Бељина, Акије Агића 19, кћи Радојка-26,
Трг краља Звонимира 13, син Србољуб-21, Трг краља Звонимира 13, Грујо-19 (на раду у
Немачкој), Милан-14 (Босна), ИАБ-220-К2415-IIIO 136-43.
Јосип Новак, монополски инспектор у мировини, стар 67, римокатоличка, ожењен, преминуо 15. јуна 1943. у 9.45. прије подне у Првој интерној клиници у Београду, пребивалиште Земун-Мажуранићева 18; супруга Марија удова Новак, иста адреса; деца: Хедвига, рођ. 1906. Трафикантица, Земун, иста адреса; Иво, рођ. 1907. у заробљеништву;
Јосип, рођ. 1909. са станом у Скопљу; Зденко, рођ. 1911. држ. монопол. чинов. у Босанском Броду (Мон. складиште); Сивја, удата Горјуп, рођ. 1914, кућаница, иста адреса у
Земуну, ИАБ-220-К2416-IIIO 173-43.
Розина Зајцев, кућаница, стара 40, римокат, удата, преминула 13. маја 1943. Земун, Лауд.
Шанац 50, пребивалиште Инђија, НДХ, супруг Иван Зајцев, у војсци, адреса непозната;
сестра Елизабета Герснер, Земун-Лауданов Шанац 50; сестра Гертруда-Инђија, ИАБ220-К2416-III O 232-43.
Јосеф Хас (Josef Haas), радник, стар 34, римокат, ожењен, преминуо 26. маја 1943. у
Земуну, пребивалиште Земун-Прилаз 58, НДХ, супруга Марија Хас, иста адреса; брат
Франц Хас, војник на Руском фронту; брат Еди Хас, војник на Руском фронту, ИАБ-220К2416-IIIO 234-43.
Боровац Васа, штекнер код Речне пловидбе, 43 године, православне вере, ожењен, преминуо 28. августа 1941, Земун, супруга Мара Боровац, рођ. Немет; јавнобележнички
акт узет од болесног у Болници милосрдних сестара у Земуну; Боровац Ђока, нестао у
Русији у Првом рату и није проглашен мртвим; Боровац Пера, удавио се у Сави; Боровац
Миша; Боровац Бранко; Боровац Божа се налази у заробљеништву, ИАБ-220-К2411-II О
205/41.
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су били и супруг Живане Радовановић, домаћице, старе 43 године, преминуле 19.
октобра 1941, Светозар;33 Бранко, супруг Јовановић Данице, домаћице, старе 30 година, преминуле 22. фебруара 1943.34
Оставине београдских
индустријалаца и трговаца
У групи оставина где се решавала
имовина београдских индустријалаца и
трговаца издвајамо предмете Драгољуба Т.
Штерића, умрлог у Београду 16. септембра
1939;35 Милана Димића36 и Стевана Риегера.37
Оставине руских емиграната
Из групе оставина руских емигранта
у Земуну издвајамо предмете Лава Печковског,38 професора Дома слепих, који је преминуо у 64. години 28. јануара 1941. (1942)
у Болници Милосрдних сестара Земун;39
Олге Рамбир, домаћице, старе 63 године,
преминуле 9. априла 1942;40 Ивана Пенки33

34
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Живана Радовановић, домаћица, стара 43 године, гркоисточне, удата, преминула 19. октобра 1941, пребивалиште Земун, Св. Тројичина бр. 5; супруг Светозар (сада у Њемачкој
у ропству); син Радослав, 18 година, Св. Тројичина 5; кћерка Душица 16 година, исто;
Дрена стара 11, исто; Ђока Марковић из Земуна послужитељ у опћини води бригу о дјеци, ИАБ-220-К2412-IV О 33-42.
Јовановић Даница, домаћица, 30 година, удата, преминула 22. фебруара 1943, пребивалиште Земун, Славонска 8, НДХ, супруг Бранко, сада заробљеник у Немачкој, дете
Милан, стар 9; у прилогу извод из протокола умрлих храма Св. Тројице у Земуну, ИАБ220-К2415-VIO 49-43.
Штерић Т. Драгољуб, индустријалац, рођ. 1890, грч-источ, ожењен, Београд, Генерала
Штурма 2, умро у Београду 16. септембра 1939, супруга Вукосава Штерић, рођ. Јовановић; деца: Босиљка, Јован, Споменка, ИАБ-220-К2411-II О 224/41.
Оставина Милана Димића индустријалца из Београда, имање на Бежанији, ИАБ-220К2414-III О 169-42.
Стеван Риегер, рођ. 13. августа 1896. у Новом Саду, трговац из Београда, ИАБ-220-К2414IV О 260-42.
Печковски Лав, професор, рођ. 1877. у Москви, Русија, Рус, ожењен, православне, Петар-Наталија, Прегревица 80; супруга Параскева Буткова, рођ. 1872. у Русији; белешка:
умро 28. јануара 1942; пријављен 28. септембра 1933. у Земуну, ИАБ, УГБ, Централна
пријавница-картотека грађана пријављених у Београду
Печковски Лав, професор Дома слијепих, 64 године, грчко-источ, неожењен, пребивалиште Земун-Дом слијепих, преминуо 28. 1. 1941 (1942). у Болници Милосрдних сестара Земун, ИАБ-220-К2412-IV О 13/42.
Олга Рамбир, домаћица, стара 63 године, руско. правосл, удата, преминула 9. априла
1942. према изводу протокола умрлих, пребивалиште Земун, Војводе Путника 19, супруг
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на, железничког службеника, старог 59 година, преминулог 21. јула 1942;41 Василија
Јефимова, шофера (железничара), старог 42 године, преминулог 4. јануара 1943;42
Пелагије Комарницки, домаћице, рођ. 1868, преминуле 24. марта 1943; Барона Владимира Хан-Гана,43 секретара Руског девојачког института у Белој Цркви, преминулог 6. августа 1943. у Белој Цркви;44 Евгенија Новохотног, железничара, старог
56 година, преминулог 8. новембра 1943. у Земуну;45 Евгенија А. Пасипкина,46 контрактуалног чиновника штаба морнарице у Земуну, старог 66 година, преминулог
24. августа 1941.47
Оставине Јевреја

272

Једина сачувана оставина Јевреја на коју смо наишли односи се на Клару
Бем. Оставина је вођења током 1942. године. У смртовницу су уписани подаци да
је Клара Бем, домаћица, стара 60 година, мојсијеве вере, удата, умрла 23. новембра
1941, а живела у Земуну, Орачка 3, супруг Зигмунд48, ћерке: Етел, удата Мандил
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Леонид Румбир из Земуна Војводе Путника 19, чиновник Удружења трговаца Анте
Павелића 17, ИАБ-220-К2413-IV О 93-42.
Пенкин Иван, жељезнички службеник, 59 година стар, руско-православне, ожењен, преминуо 21. јул (јула?) 1942, пребивалиште Земун, супруга непознато; по тестаменту Маргарета Баки, ИАБ-220-К2414-IV О 161-42.
Василије Јефимов, шофер (жељезничар), стар 42, руско-православне, ожењен, преминуо
4. јануара 1943, пребивалиште Земун, супруга Катарина Јефимов, Земун, Жељезничка
постаја, деца: Милојка-16, Јаворка-15, Боринка-13, Златица-11, Свилена-7, ИАБ-220К2415-VIO 12-43.
Хан Владимир, правник, српско, рођ. 18. јула 1879. Кијев, Русија, Бела Црква-Банат,
ожењен, православне, мајка Марија Турчанинова, Бела Црква, супруга Катарина, рођ.
24. 10. 1893. Русија. Пријављен 10. марта 1943. одјавио се за Панчево 1. 4. 1943, ИАБ,
УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Барон Владимир Хан-Ган (Vladimir Hahn-Gan), секретар Руског девојачког института
у Белој Цркви, преминуо 6. августа 1943. у Белој Цркви, супруга Катарина (baronica
Katarina fon Gan, rođ. Gončarenko), ИАБ-220-К2416-IIIO 197-43.
Евгеније Новохотни, жељезничар-обртник (Сигнал. радионица), стар 56, руско-православна, ожењен, преминуо 8. новембра 1943. у Земуну, пребивалиште Земун-Брезена 9,
руски избеглица, супруга Наталија Новотни, Калварија 21-Земун, деца: Анатолије Новотни-27 (Београд), 130-Рудник; Ирина Рајевска-27, Београд-Доситејева 16, ИАБ-220К2416-IIO 305-43.
Пасипкин Евгеније, кон. чинов, југословен, рођ. 6. маја 1875. Петргоград, Русија,
ожењен, православ, отац нечитко, мајка Александра, Земун, супруга Марина, рођ. 17.
јануара 1874. Петроград, пријављен у Земуну 3. 9. 1932. први пут, ИАБ, УГБ, Централна
пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Пасипкин А. Евгеније контрактуални чиновник штаба морнарице у Земуну, стар 66,
грчко-источне, преминуо 24. августа 1941, пребивалиште Земун-Граничарски шанац 14,
бив. југословенско сада хрватско, супруга покојна Марина, умрла 1940, ИАБ-220-К2418IIO 159-41.
Цигмунд Бен, трговац, рођ. 9. фебруара 1876. у Земуну, народност Хрватска, ожењен,
вера мојсијева, отац Леополд, мајка Розанија, супруга Клара, рођ. 10. маја 1881. у Уивидек; пријава 9. фебруара 1934. Х. Филиповића 3, име станодавца Бен Сигмунд, ИАБ,
УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
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из Београда,49 и Аранка, удата Мандил из Београда.50 Поседовала је кућу, заједно са својим супругом, у Земуну. Из преписке, између
Котарског суда Земун, Државне ризнице Одјел за државну имовину, навједу и дугове,
Уреда за подржављени иметак у Загребу и
Градског поглаварства, видимо да се оставински поступак прекида и да је „у току“
поступак подржављења имовине. Остале покретне ствари (1 ормар, 1 сто, 4 столице, 1
ормарић, 1 огледало) су старе и немају никакву вредност. Наводи се да је супруг Сигмунд тврдио да су ствари његова својина и
да поседује потврду о реквирирању вреднијих ствари. Поступак је прекинут јер се
ради о Јеврејки (Жидовки).51
Оставине са подацима о страдалима
У групу оставина које нам доносе податке о страдалима у Земуну и околини, заробљеништву, борбама и под
неразјашњеним околностима на различитим местима током
Другог светског рата издвајамо предмете Михајла Лазаревића,52 приватног намештеника, старог 49 година, преминулог 5. августа 1941. у Немачкој, Сандбаштел;53 Радомира Пи49
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Мандил Марко, трговац, рођ. 1894. у Нишу, ожењен, вера мојсијева, отац Хајим, мајка
Синха, рођ. Ешкенази, супруга Етелка Бен, рођ. 1900. у Земуну; пријава 23. април 1924,
ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Мандил Леон, шофер, рођ. 26. фебруара 1901. у Нишу, ожењен, вера мојсијева, отац
Хајим, супруга Аранка Бем, рођ. 13. августа 1909. у Суботици, деца: Сока, рођ. 1933.
у Београду, син Мика, рођ. 1. јуна 1938. у Земуну (5. јуна 35. пријав. дете); пријава 19.
фебруара 1927, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Клара Бем (Klara Behm), домаћица, стара 60 година, мојсијеве вере, удата, умрла 23.
новембра 1941, живела у Земуну, Орачка 3, супруг Зигмунд (Sigmund) из Земуна, Орачка
3, ћерке Етел, удата Мандил из Београда, Драгачевска 32, и Аранка, удата Мандил из
Београда, Драгачевска 32, ИАБ-220-К2412-III О 74-42.
Лазаревић Михајло, инкасант Електр. централе, југословен, рођ. 9. марта 1892. Земун,
ожењен, православна, Драги и Милена рођ. Сретковић, Земун; супруга Ешкичевић Катица, рођ. 17. јануара 1894. Ириг; ћерка Лазаревић Миланија, рођ. 8. августа 1920. Земун; пријављен 28. новембра 1932. у Земуну, власник куће, Свето Николајевска 35, ИАБ,
УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Лазаревић Михајло, прив. намјештеник, 49 година стар, ожењен, преминуо 5. августа
1941. у Немачкој, Сандбаштел, пребивалиште Земун-Св. Николајевска 35, хрватски, супруга Лазаревић, рођ. Ешкичевић Каја, деца Лазаревић удата Станишић Меланија из
Земуна-Николајевска 35. Умрлица коју је издало Српско друштво црвеног крста Београд где стоји да је Југословенски ратни заробљеник војник 5. августа 1941. у Минштед,

273

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

лића,54 инжењера агрономије, асистента на Пољопривредном факултету, старог 28
година, преминулог 30. априла 1942. и сахрањеног у Нирнбергу;55 Павла Анокића,
зидара, старог 48 година, преминуо 4. августа 1942. као заробљеник у Немачкој, у
логорској болници у Нирнбергу.56 Као ратни заробљеници страдала су и лица из
Угриноваца, Добановаца, Шимановаца, Деча, Бољеваца.57 Ту су, затим, оставинске
предмете страдалих: Алојзија Кошара,58 гостионичара, старог 40 година, који је
погинуо у Босни 21. априла 1942;59 Георга Коха,60 полицијског часника (заставник
редарствене страже из Земуна), старог 27 година, кога су убили партизани у Батајници 26. 12. 1942;61 Персе Стефановић, домаћице, старе 37 година, убијене 26. јуна
1943;62 Живојина Бановића, месарског помоћника, старог 27 година, преминулог
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Сандбостел, у болници за ратне заробљенике умро; рођен је 10. марта 1892. у Земуну
– Дунавска 6, отац Драгољуб, мајка рођ. Сретковић, био ожењен са Катицом Лазаревић,
на основу писменог исказа Обавештајног уреда оружане силе за ратне губитке и ратне заробљенике Berlin W 30 Hohenstrassse 47/48; узрок смрти срчана болест, ИАБ-220К2411-II О 260/41.
Пилић Радомир, студент пољопривреде, југословенска, рођ. 10. октобра 1913. у
Темишвару, Румунија, пребивалиште Земун, неожењен, православна, Младен и Лепосава
Бајић, Краља Петра 16/1; пријављен 31. октобра 1932. код Пилић Младена, ИАБ, УГБ,
Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
Пилић Радомир, инг агрономије, асистент Пољопривредног факултета, стар 28 година,
грчкоисточне (хрв. православне), неожењен, преминуо 30. априла 1942, пребивалиште
Nürnberg (Nemačka), отац инг Младен Пилић, Герингова 74 Земун, мајка Лепосава рођ.
Бајић; у прилогу смртовница ратног заробљеника Пилић Радомира; рођ. 10. 10. 1913. у
Темишвару, заробљен 16. априла 1941, умро у логорској болници Oflag XIII B, Bar. V, 30.
4. 1942, обесио се; сахрањен у Нирнбергу, ИАБ-220-К2414-IV О 181-42.
Анокић Павле, зидар, стар 48, православ, ожењен, преминуо 4. августа 1942, пребивалиште Земун-Принца Еугена 120, али је умро као заробљеник у Немачкој у логорској
болници у Нирнбергу, супруга Софија, деца: Сима-17, Катица-8, ИАБ-220-К2414-III О
225-42.
Видети: ИАБ-220-К2412-К2418.
Кошар Алојз, келнер, рођ. 26. јула 1912. Делиблато, кат, Јулије и Франциска, пријављен 10.
октобра 1920. Земун, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених
у Београду.
Алојзије Кошар (Alojzije Koschar), гостионичар, стар 40 година, ркт, нежењен, погинуо
у Босни 21. априла 1942, пребивалиште Земун, Бана Јелачића 118 (Угриновачка 118),
Н.Д.Х., мајка Франциска Кошар из Земуна, Бана Јелачића 118, ИАБ-220-К2413-III О
119-42.
Кох Георг, полицајац, рођ. 25. јула 1914. у Клевеланд, Охајо (САД), неожењен, протестант,
отац Фердинад, мајка Елизабета Кок; пријављен 15. септембра 1941. Калварија 20/II; погинуо 14. јануара 1943. у Земуну, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана
пријављених у Београду.
Георг Кох полиц. часник (заставник редарствене страже из Земуна), стар 27, неожењен,
преминуо 26. 12. 1942. (убили су га партизани у Батајници), пребивалиште Земун-Фајербах 35, Н.Д.Х., мајка Елизабета Кох, Фајербах 35, сестра Марија Лоренц, иста адреса,
ИАБ-220-К2416-IIIO 201-43.
Перса Стефановић, кућаница, стара 37, хрв. православна, удата, преминула 26. јуна
1943-убијена, пребивалиште Земун-Стј. Радића 47, Н.Д.Х., супруг Стефановић Славко, иста адреса; отац Петар Миљашевић, Борчанска 12-Земун, мајка (маћеха) Љубица
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16. 10. 1943. у Ст. Бановцима, чији је леш пронађен у Дунаву;63 Хусеина Куртића,
чиновника у пензији, старог 40 година, убијеног 21. децембра 1943. у бифеу „Златна
липа“ у Земуну;64 Клинка Мишка, немачког полицајца, рођ. 1925, који је преминуо
1. фебруара 1944. у Закладној болници у Осијеку;65 Јохана Целера, ратара, старог
32 године, који је погинуо 27. децембра 1942;66 Јосипа Куштребе, који је дана 13.
октобра 1942. нестао вршећи службу у селу Огар-Товарник и Суботиште;67 Ђорђа
Зековића, штампарског машинисте, старог 16 година, који је обешен 22. јануара
1944.68
Оставине страдалих пресудом Преког суда у Вуковару
Из групе оставинских списа који су страдали пресудом Преког суда у Вуковару69 издвајамо предмете Саве Недељковића, браварског ученика, старог 17 годи-

63

64

65

66

67

68

69

Миљашевић, сестра Јованка Гаић, Голубинци Путиначка ул; брат Милош Миљашевић,
Борчанска 12-Земун; кћи Дрена Стефановић (умрла 7. јуна 1943), њен муж Чеда, Стј.
Радића 47, ИАБ-220-К2416-IIIO 226-43.
Живојин Бановић, месарски помоћник, стар 27, хрва. православ, неожењен, преминуо
16. октобра 1943. у Ст. Бановцима, пронађен леш у Дунаву, пребивалиште Земун-Вразова
8, НДХ; мајка... Босна, ИАБ-220-К2416-IIO 307-43.
Хусеин Куртић, чиновник у мировини, стар 40, ислам, разведен, 21. децембра 1943.
убијен у бифе „Златна липа“-Земун, пребивалиште Земун-Далматинска 8, Н.Д.Х., супруга у Београду; отац Хусеин Куртић, Тузла, послужитељ у мировини, ... Испостава
жупске редарствене области у Земуну, пријављује да је дана 20. 12. убијен у гостиони у
Добановачка 18 Куртић Хусеин, те предаје овом суду ствари које су приликом претреса
леша пронађене...., ИАБ-220-К2416-IIIO 314-43.
Клинко Мишко, њемачки полицај, рођ. 1925, евангел, неожењен, последње пребивалиште
Осиек /иначе Бољевци, Земун/, преминуо 1. фебруара 1944. Х.К.М. Закладна болница у
Осиеку, ИАБ-220-К2418-IIIO 83-44
Јохан Целер (Johann Zeller), ратар, стар 32, ркт, неожењен, преминуо 27. децембра 1942,
пребивалиште Земун-Баденска 6 (погинуо), Н.Д.Х.; отац Јакоб Целер (Jakob Zeller);
брат Јакоб (Jakob Zeller); сестра Катарина (Zeller Katharina, удата Weimann); сестра Марија (Zeller Maria, удата Brenner); брат Јозеф (Josef Zeller), сада у Њемачкој, ИАБ-220К2423-O 94-44.
Јосип Куштреба, Антуна и Баре, рођ. Цатин, рођ. 21. јула 1913. у Феркашићу Нови 42,
Обћине Гора, а задњег боравишта у Обрежу као покусник ризничке страже, који је дана
13. октобра 1942. нестао вршећи службу у селу Огар-Товарник и Суботиште и није се
вратио својем раздјелу у Обрежу и од тада се за њега ништа не зна. Услед тога сматра се
да је умро, а као дан његове смрти узима се 12. април 1943, ИАБ-220-К2423-O 139-44.
Ђорђе Зековић, штампарски машиниста, стар 16, православне, неожењен, објешен 22.
јануара 1944, пребивалиште Земун, Новоградска 12-Домобранска, Н.Д.Х.; мајка Боса,
отац Милан, ИАБ-220-К2423-I O 170-44.
Почетком јуна 1942. године н.д.х. је формирала Истражну комисију. Невини Срби су
стрељани или слати у концлогор Јасеновац. Од почетка августа до средине септембра
1942. године у Срему се одвијала тзв. акција Виктора Томића. До половине септембра
1942. године „акција“ је обухватала скоро сва сремска места. Током Томићеве акције
убијено је око 6.000 мушкараца, жена, стараца и деце, а ухапшено је преко 10.000 лица,
искључиво цивилног становништва, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини, Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944,
књига 2, Срем, Нови Сад, 1946.
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на, стрељаног 20. августа 1942. у Вуковару;70 Лазара Илића,
радника, старог 18 година, стрељаног 20. августа у Вуковару;71
Катарине Боровиц, раднице, старе 21 годину, стрељане 3. септембра 1942. у Хрватској Митровици;72 Саве Крњешевца, студента, старог 21 годину, стрељаног 20. августа 1942. у Вуковару;73 Лазара Лежајића, ученика електротехничара, старог 17
година, стрељаног 8. септембра 1942. у Хрват. Митровици;74
Олге Малетић, раднице (Творница метала), старе 17 година,
стрељане 8. септембра 1942. у Хрват. Митровици;75 Ђорђа Јеловца, механичара, старог 21 годину, стрељаног 8. септембра
1942. у Хрват. Митровици;76 Душана Михајловића, студента
права, рођ. 4. јануара 1919, стрељаног 8. септембра 1941. у
Митровици;77 Драгомира Кајалића, ученика VII разреда реал.
гимназије у Земуну, старог 17 година, стрељаног 20. августа
1942. у Вуковару;78 Бранка Вукотића, бравара, старог 21 годину, стрељаног 8. септембра 1942;79 Ота Плауца, студента,
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Недељковић Сава, браварски ученик, стар 17, православ, неожењен, преминуо 20. августа/коловоза 1942. стрељан по Покретном преком суду у Вуковару 20. августа 1942. број
510-42, пребивалиште Земун-Бана Јелачића 126, НДХ, ИАБ-220-К2414-III О 228-42.
Илић Лазар, радник, стар 18, православ, неожењен, преминуо 20. августа/коловоза
1942. стрељан по Покретном преком суду у Вуковару 20. августа 1942. број 510-42,
пребивалиште Земун-Сарајевска 2, НДХ, ИАБ-220-К2414-III О 229-42.
Катарина Боровиц (Katarina Borowitz), радница, стара 21, ркт, неудата, преминула 3. септембра 1942. у Хрватској Митровици, стрељана по покретном приеком суду у Загребу,
пребивалиште Земун (Угриновачка) Бана Јелачића 88, Н.Д.Х., мајка Катарина, брат Стефан, брат Јохан, брат Франц, ИАБ-220-К2414- III О 270-42.
Крњешевац Сава, студент, стар 21, православ, неожењен, преминуо 20. августа/коловоза
1942. стрељан по Покретном преком суду у Вуковару 20. августа 1942. број 510-42,
пребивалиште Земун-Прегревичка 67а, НДХ, ИАБ-220-К2414-III О 230-42.
Лежајић Лазар, ученик електротехничар, стар 17, православ, неожењен, преминуо 8.
септембра 1942. стрељан по Преком покретном суду у Хрват. Митровици, пребивалиште
Земун, Домобранска 42, Н.Д.Х., ИАБ-220-К2415-VIO 18-43.
Малетић Олга, радница (творница метала), стара 17, православ, неудата, 8. септембра
1942. стрељана по Преком покретном суду у Хрват. Митровици, пребивалиште Земун,
Истарска 13 42, НДХ, ИАБ-220-К2415-VIO 20-43.
Јеловац Ђорђе, механичар, стар 21, православ, неожењен, преминуо 8. септембра
1942. стрељан по Преком покретном суду у Хрват. Митровици, пребивалиште Земун,
Прегревица 11, НДХ, ИАБ-220-К2415-VIO 22-43
Михајловић Душан, студент права, рођ. 4. јануара 1919, неожењен, стрељан 8. септембра 1941. по Покретном преком суду у Митровици, пребивалиште Земун, Рајачићева 5,
НДХ, ИАБ-220-К2415-VIO 62-43.
Драгомир Кајалић, ученик VII разреда реал. гимназије Земун, 17 година, хрват.
православне, неожењен, пребивалиште Земун, Арамашићева 2, стрељан 20. септембра
1942. осудом Покретног приеког суда у Вуковару, ИАБ-220-К2415-IIIO 69-43.
Бранко Вукотић, бравар, стар 21, грчко-источ, преминуо 8. септембра 1942, пребивалиште
Земун-Циганска 7, Н.Д.Х., мајка Ката, Земун-Циганска 7, син Иван-17 (Јасеновац), син
Марко-13, Земун, Циганска 7. (Уредовно извјешће да је Бранко Вукотић осуђен на казну
стријељањем, која је казна извршена дана 8. рујна 1942. у Хрв. Митровици, дочим се
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старог 18 година, погинулог 6. марта 1943. у Берестовенска (Русија).80 Из околине
Земуна страдали су многи одлукама овог суда.81
Оставине припадника војске Краљевине Југославије
Из групе припадника југословенске краљевске војске издвојили смо предмет
Јована Колара, бившег капетана Југословенске војске, старог 40 година, који је
погинуо у Земуну 15. септембра 1943.82
Из групе оставина лица која су била припадници усташких и домобранских
формација, као и осталих, издвојили смо предмете Теодора Попова, званог Стеван,
радника организације Todt, старог 57 година, преминулог 8. јануара 1943. у Земуну;83 Адама Софте, усташког чаркара, рођ. 1923, преминулог 19. фебрура 1943. у
Државној болници у Загребу;84 Мија Марунчека, домобранског наредника, старог
28 година, преминулог 3. фебруара 1943. у Дервенти у болници;85 Ивице Калаботе,
подпрегледника Ризничке страже, старог 42 године, преминулог 31. маја 1942. у
болници у Земуну;86 Косте Савића, радника организације Todt, старог 59 година,
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његова имовина имаде запленити у корист Државе по пропису закона од 27. 12. 1941),
ИАБ-220-К2415-IIIO 140-43.
Плауц Ото, студент, стар 18, ркт, није ожењен, преминуо 6. марта 1943. у Берестовенска
(Русија), пребивалиште Шилова 21, талијански држављанин; отац Оскар, брат Валтер,
иста улица; У истом досијеу налази се и досије IIIO-72-43 Плауц Марије (Plautz Marija),
домаћица, старa 35, ркт, удата, преминула 27. септембра 1932, пребивалиште Земун, Новоградска 40а, супруг др Оскар Плауц, синови Ото-18, Валтер-17, ИАБ-220-К24156-IIIO
155-43.
Видети: ИАБ-220-К2414-К2415; Земунски срез је обухватао 17 села: Ашања, Батајница,
Бежанија, Бечмен, Бољевци, Деч, Добановци, Јаково, Карловчић, Крњешевци, Купиново, Обреж, Петровчић, Прогар, Сурчин, Угриновци и Шимановци - Жарко Атанацковић,
Земун и околина у рату и револуцији, Београд. 1962, 9-10.
Јован Колар, бивши капетан Југословенске војске, стар 40, хрв. правосл, преминуо је 15.
септембра 1943. у Земун (погинуо је), пребивалиште Земун-Принца Еугена 66, Н.Д.Х,
супруга Љубица Колар, иста адреса; син Александар-6, кћи Бојана-13 мјесеци, иста
адреса; некретнине: кућа на истој адреси, ИАБ-220-К2416-IIO 284-43.
Теодор Попов, звани Стеван, радник (радник организације Todt), стар 57, хрв. правосл,
нежењен, преминуо 8. јануара 1943. у Земуну, пребивалиште Нова Бежанија 3 ред, 113,
НДХ; брат Ђока Попов, Земун, Гундулићева 30, ИАБ-220-К2415-VIO 3-43.
Софта Адам, усташки чаркар, рођ. 1923, ркт, неожењен, преминуо 19. фебруара 1943. у
4 сата у Државној болници у Загребу, Св. Дух 60, пребивалиште Добановци, ИАБ-220К2415-IIIO 68-4.
Марунчек Мијо, домобрански наредник, стар 28, ркт, ожењен, преминуо 3. фебруара
1943. у Дервенти у болници, пребивалиште Земун, али на дужности у Дервенти, Н.Д.Х.,
Аница Марунчек из Земуна, Генерала Филиповића 57, деца: Стефан-2, Звонимир 2 месеца, ИАБ-220-К2415-IIIO 75-43.
Ивица Калабота, подпрегледник Ризничке страже, стар 42, римокат, ожењен, преминуо
31. маја 1942. у Земуну, болница, пребивалиште Ст. Пазова, Добровољачка 6, Н.Д.Х.,
супруга Славица Калабота, Земун-Поштанска 15; деца: Никола-16, Јелица-12, Ивица-9,
Златко-4. (надстражар Ризничке страже, умро је у Земуну дана 31. маја 1942. као дјелатни службеник ризничке страже), ИАБ-220-К2415-IIIO 133-43.
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преминулог 31. јула 1943. у Земуну;87 Александера Рукавине, I капетан на броду
„Осијек“, рођ. 1892, преминулог 29. септембра 1943. у Вуковару.88
Оставински предмети без наследника
Из групе оставинских предмета без наследника издвојили смо оставину Јулке Војиновић у којој се чувају списи о приложеним најамнинама за стан у кући
покојне Јулке Војиновић из Земуна.89
Оставине преминулих у болницама

278

Из групе преминулих у болницама издвајамо предмет Сузане Фрајман,90 умрле 5. априла 1942. у земунској болници; она је уступила своту од 45.000 динара
Заводу болнице Милосрдних сестара у Земуну.91
Оставине припадника „земунске елите“
Из групе оставина појединаца који су тада чинили „елиту“ земунског
друштва издвојили смо предмете Адама Девалда, чарапара, старог 83 године, умрлог 26. јула 1941. у Земуну;92 Фрање Катинчића,93 грађевинског предузетника и по87
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Коста Савић, радник орг. „Тотт“, стар 59, хрв. прав, ожењен, преминуо 31. јула 1943. у
Земуну, пребивалиште Земун, Нови Земун, II ред, бр. 88, Н.Д.Х., супруга Мара Савић,
иста адреса, ИАБ-220-К2416-IIO 261-43.
Рукавина Александер, I капетан на броду „Осијек“, рођ. 1892, ркт, ожењен, преминуо
29. септембра 1943. у Вуковару, пребивалиште Земун - А. Хитлера 59, Н.Д.Х., супруга
Рукавина Ернеста, иста адреса, ИАБ-220-К2416-O 278-43.
Оставина пок. Војиновић Јулке, Земун-Чуковачка 4 – налазе се само списи о приложеним
најамнинама за стан у кући покојне Јулке Војиновић из Земуна; све се прилаже Државном
вересијском заводу у Земуну, у оставину Јулке; у питању су следећа лица: Мајер Јосип из
Земуна; Марија Кукић, супруга Кукић Игнатија из Земуна; Милаковић Илија из Земуна,
ИАБ-220-К2417-IIO 18-42.
Фројман Сузана, југословенско, рођ. 15. априла 1855. у Вел. Бечкереку, удова, рк, Теодор
и Сузана р. Кремер, пријављена 23. маја 1934. Болница милосрдних сестара, Вртларска
23; 16. 4. 1940 - 4. 6. 1941. Градски парк 10, Болница Земун; на полеђини белешка 4.
априла 1942. умрла, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у
Београду.
Сузане Фрајман (Suzane Freiman), умрла 5. априла 1942. у земунској болници; Сестра
Силенцијарија Вукасовић, предстојница завода болнице Милосрдних сестара у Земуну,
изјавила је да је покојница штићеница Завода; да је сачињен уговор о доживотном издржавању 26. маја 1934. и да је уступила своту од 45.000 динара Заводу, ИАБ-220-К2413IV О 133-42.
Девалд Адам (Dewald Adam), чарапар, 83 године, ркт, удовац, умро 26. јула 1941. у Земуну; хрватско; деца: Антон, 52 год, чарапар; Никола, 50 год, чарапар; Фрањо, 48 год,
молер; Томас, 42 год, кројач; Штефан, 28 год, чарапар; Марија Сенинг, 38 год, домаћица-Хамбург, Немачка, ИАБ-220-К2411- II О 189/41.
Катинчић Фрањо, поседник, југослов, рођ. 1863. у Земуну, ожењен, рк, Стеван и Марија,
супруга Цецилија Патје, рођ. 1866; пријављен 25. 2. 1934, Прегревица 64, ИАБ, УГБ,
Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
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седника, старог 79 година, преминулог 15. октобра 1941. у Земуну;94 Јосипа Богнера,95 тесарског обртника, старог 75 година, преминулог 23. јануара 1942. у Земуну;96
Клеанта Папакостопулоса,97 бившег конзула у Бечу, умрлог у Београду 9. фебруара
1942;98 Фрање Бихлера, рибара, старог 67 година, преминулог 19. новембра 1941;99
Фердинада Жиге,100 љекарника, старог 80 година, преминулог 26. фебруара 1943. у
Земуну;101 Вилхелма Кершбаума, апотекара, старог 45 година, преминулог 1943.102
Оставине погинулих у ускршњем бомбардовању 1944.
Из групе оставина које се односе на погинуле у ускршњем бомбардовању
1944. године издвојили смо предмете Александра Коновалова, чиновника Градског
Катинчић Фрања, грађ. подузетник и посједник, 79 година, рођ. 26. марта 1863, ркт,
ожењен, преминуо 15. октобра 1941. у 4 ујутро у Земуну Прегревица 64, пребивалиште
Земун, Прегревица 64, Н.Д.Х, Цецилија Катинчић у Земуну, Прегревица 64; Катинчић
Стјепан, градитељ, Пантелићева 12; Барац Ана, рођ. Катинчић, домаћица, Прегревица
64, ИАБ-220-К2412-III О 24-42.
95
Богнер Јосип, приватник, рођ. 25. јула 1867. у Земуну, ожењен, ркт, Андрија и Ружа Ивановић; супруга Јелизавета, рођ. 1876. Апатин, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду
96
Богнер Јосип, тесарски обртник, 75 година, римокатоличка, ожењен, преминуо 23. јануара 1942. у 6 с поподне у Земуну, пребивалиште Земун, ул. Цара Јосипа 3, хрватско, супруга Елизабета Кох-Мажуран-Богнер (Elizabeta Koch-Mažuran-Bogner), Земун, ул. Цара
Јосипа 3; деца: Андрија, предстојник XIII жељ. секције Земун; Лујо царин. чиновник
Пласе; Ђуро град. чиновник Земун; Јосип учитељ тјеловежбе Земун; Пајо електротехничар Земун, ИАБ-220-К2412-III О 44-42.
97
Папакостопулос Клеонт, генерални конзул у пензији, југословенско, рођ. 19. септембра
1871. у Београду, неожењен, Панајот и Ев[..], пријављен 29. 7. 1939. у Земуну, ИАБ, УГБ,
Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
98
Клеант Папакостопулос, бивши конзул у Бечу, умро у Београду 9. фебруара 1942, умрли
брат др Платон Папакостопулос; од имовине оставио је у Земуну покретност (стан у
Земуну ул. Росегерова 3). Наследница братаница Јелисавета Барјактаровић, супруга др
Немање Барјактаровића, рођ. Папакостопулос, ИАБ-220-К2412- IV О 52-42.
99
Фрањо Бихлер (Franjo Bichler), рибар, стар 67 година, ркт, ожењен, преминуо 19. новембра 1941, пребивалиште Земун Доситејева 4, Хрват, супруга Катица Бихлер из Земуна,
Доситејева 4; деца: Пера, Јелена, Паула, Стева, Фрањо, Ђура, Јосип, Катица, Олга, Ивча,
ИАБ-220-К2413- II О 96-42.
100
Фердинанд Жига, апотекар, рођ. 19. јануара 1864. у Пакрацу, Хрватска, ожењен, ркт,
отац Фердинанд, мајка Јосипа Ловороч, супруга Мирослава Маташовић, рођ. 1869. Н.
Градишка, ркт, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у
Београду.
101
Фердинад Жига, љекарник, стар 80 година, римокат, ожењен, преминуо 26. фебруара
1943. у Земуну, пребивалиште Магистарски трг 18, Н.Д.Х., супруга Слава, адреса иста,
деца: Маријана Лајер, Земун-Мажуранићева 6; др Милован Жига, Винковци-болница;
Зора Блашић, Глина-болница; Нада-Земун-Магистарски трг 18, Даринка-иста адреса,
Владимир-иста адреса, ИАБ-220-К2415-IIIO 95-43.
102
Вилхелм Кершбаум (Wilhelm Keršbaum (Kerschbaum)), апотекар, стар 45, ожењен, преминуо 1943, пребивалиште Земун, Рајхштрасе 59, Н.Д.Х., супруга: Катарина, иста адреса;
деца: Ана-15; Георг-13; оставина: 1 плац код Коњичке школе; апотека у истој кући где
станује, ИАБ-220-К2416-IIO 258-43.
94
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поглаварства Н. З, старог 56 година, преминулог 17. априла 1944. у Земуну;103 Јулија
Станчића,104 бродарског капетана у миру, старог 77 година, погинулог 17. априла
1944. од „зрачног нападаја у Земуну“.105
Оставински списи са нелогичностима о смрти
појединаца
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У групу оставинских списа где смо открили извесне нелогичности о смрти
појединца издвојили смо оставинске списе Амалије Кумар,106 домаћице, старе 21
годину, преминуле 25. септембра 1941, док нам картони житеља доносе податке да
се 16. маја 1942. пријавила у Ул. Хермана Геринга 13 код Лајтингера;107 оставински
списи Штефице Балог, где се у молби њених родитеља, Резе и Јоза Балога из Нове
Буковице,108 тврди да се удала 1939. године за Добривоја Рајковића, гостионичара
из Земуна, који је убијен, да би затим и она умрла без деце. Међутим, картони житеља доносе податак да се пријавио убрзо након ослобођења 30. новембра 1944.
године.109
Коновалов Александар, чиновник Градског поглаварства Н.З, стар 56, руско православна,
није ожењен, преминуо 17. априла 1944. у Земуну, пребивалиште Земун-Боруна Френка
3. У прилогу досије о раду: Коновалов Александер, рођ. 1889. у Одеси, градски чиновник
(уговорни), погинуо 15. априла приликом бомбардирања Земуна, ИАБ-220-К2418- O
133-44.
104
Јулије Станчић, надкапетан, рођ. 9. маја 1867. у Будимпешти, Хрват, ожењен, рим. кат,
отац Михајло, мајка Тереза, супруга Јелена; први пут пријављен у Земуну 12. маја 1941.
са женом и децом; погинуо 9. јуна 1944; последња пријава на картону (вероватно породице) 22. април 1949. одјављени за Београд, ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека
грађана пријављених у Београду.
105
Јулије Станчић (Julije Stantsits), бродарски капетан у миру, стар 77, римокат, ожењен,
погинуо је 17. априла 1944. од зрачног нападаја у Земуну, пребивалиште Земун-Кватерникова 5, Н.Д.Х., супруга Helena Stantsits, Радецки пут 19, кћи Мариа, стара 18, иста
адреса, ИАБ-220-К2423-O 137-44.
106
Кумар Амалија, домаћица, југословенска, рођ. 4. априла 1920. у Љубљани, неудата, ркт,
Лудвик и Алојзија Пижон, са родитељима; син Милан, рођ. 1938. у Земуну; пријављена 2. 12. 1937. у Земуну код Петровић Јована. На полеђини картона уписано да се 16.
5. 1942. пријавила у ул. Хермана Геринга 13 код Лајтингера?, ИАБ, УГБ, Централна
пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
107
Амалија Кумар домаћица, стара 21, ркт, неудата, преминула 25. септембра 1941,
пребивалиште Земун, Тошин бунар 13, хрватска, син Миљан стар 3 године; мајка
Алојзија Кумар, Земун Тошин бунар 13, ИАБ-220-К2412-III О 66-42.
108
Молба Резе и Јоза Балога из Нове Буковице, Подравска Слатина у вези са оставинском
расправом њихове ћерке Штефице Балог, удате Рајковић, умрле у болници у Земуну 25.
маја 1943. Штефица Балог се удала 1939. године за Добривоја Рајковића, гостионичара
из Земуна. Он је убијен, да би затим и она умрла без деце, ИАБ-220-К2422-III O 156-43.
109
Рајковић Добривоје, благајник, југословен, рођ. 19. јануара 1912. Липовица Власотиначка, Шишавачка, ожењен, срп. прав, Коста и Јелена Митић, раније пребивалишта
Нова Буковица; жена Штефица Бајок, ркт, рођ. 1. октобра 1910. Нова Буковица; први
пут пријављен у Земуну 28. маја 1940; затим, 30. новембра 1944; 1. децембра 1944; и последњи пут уписано 22. новембра 1945. Прегревица 16а, станодавац Рајковић Добривоје,
ИАБ, УГБ, Централна пријавница-картотека грађана пријављених у Београду.
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Оставине страдалих или несталих током Првог светског
рата
Посебну групу представљају оставине лица која су страдала или нестала за
време Првог светског рата. Из ове групе издвојили смо предмете Андреаса Химелсбаха, ратара, рођеног 29. марта 1881. у Земуну;110 Венделина Бренера, ратара,
рођеног 1882;111 Косте Петровића, ратара, старог 59 година, несталог у рату 17. августа 1917.112
За места у околини Земуна такође постоје подаци о томе.113

281
Химелсбах Андреас (Himmelsbach Andreas), ратар, рођ. 29. марта 1881, рим. кат, ожењен,
преминуо 6. априла 1921, пребивалиште Земун-Schwabengasse 57, НДХ-Земун, супруга
Himmelsbach Christine, rođ. Borowitz, Zemun-Domobranska; deca: Franciska, udata Borowitz,
domać, Bežanija; Jakob, ratar, Zemun-Schwabengasse 57; Teresia, udata Laudenbach, domać,
Domobranska; Andreas Himelsbach, син Андрије и Терезија, рођ. Braschel, рођ. 29. марта
1881. у Земуну-Францтал 43, где је и пребивао, који је почетком Првог свјетског рата
1914. као припадник оружане силе био мобилизован у бившу аустроугарску војску, и
у саставу бивше 28 домобранске пуковније отишао на тадање српско ратиште где је
последњи пут виђен 1915. у Ужичкој Пожеги, од када се за њега не зна. Стога се сматра
да је умро, а као дан његове смрти, дотично да тога дана није преживео узима се дан
6. април 1921; у Записнику од 6. децембра 1943. пише да се поступак наставља чим то
затражи наследник Јакоб Химелсбах који се налази у немачкој војсци непознато где; у
Записнику од 11. децембра 1943. примио се наследног права, ИАБ-220-К2416-O 273-43.
111
Wendelin Brenner, ратар, рођ. 1882, ркт, ожењен, преминуо 1915. (проглашен мртвим по
... 175/39), пребивалиште Земун, хрватски, супруга Катарина Бренер из Земуна-Подружничка 2, деца: Венделин-36; Антон-33, живе у Земуну-Подружничка 2. (Венделин
Бренер из Земуна, син Адама и Елизабете, рођ. Новак, из Земуна, рођ. 15. јула 1881, мобилисан у Светском рату у аустроуграску војску у 28. домобранску пуковнију у Осијек,
отишао са том јединицом на српско ратиште у почетку рата и тамо судјеловао у бојевима
и по српској војсци заробљен, задња вест о његовом животу је од 13. фебруара 1915. а
даље му се губи сваки траг - прогласује се мртвим, а као смртни његов дан установљује
се 6. април 1921), ИАБ-220-К2418-IIO 164-41.
112
Коста Петровић, ратар, стар 59 (рођ. 3. маја 1886), православне, ожењен, нестао у рату
17. августа 1917, пребивалиште Земун-Далматинска 23, Н.Д.Х., супруга Криста Петровић, преудата Станисављевић, Земун-Принца Еугена 106, син Божидар Петровић, Земун-Далматинска 23; Осуда: Петровић Коста из Земуна, син Николе и Екатерине, рођ.
Земунски, рођ. 3. маја 1886, бивши и услед рата мобилизиран војној јединици постојале
аустро-угарске војске 70. пешпуку, са којом је отишао на тадање руско ратиште, где је
заробљен, одакле се задњи пут јавио својој жени 5. маја 1917, а после се више није јавио,
проглашује се мртвим; разлози: Петровић Коста као припадник бивше аустро-угарске
оружане силе војну вежбу наступио дне 29. јула 1914. те се налази на ратишту руском,
где је нестао заробљен и доспио у болницу у Новој Праги (Херсонској губернији) и тамо
умро 16. августа 1917, сахрањен 17. августа 1917, сведок Љубинковић Лазар, ИАБ-220К2423-O 112-44.
113
Видети: ИАБ-220-К2411-II О 245/41 и ИАБ-220-К2412-III О 5/42.
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Оставински списи који се чувају у фонду Котарски суд Земун представљају
богат извор за истраживање имовинско-правних односа за време окупације у Земуну и околини, историју друштвених односа, истраживање жртава Другог светског
рата, међуетничких и међуконфесионалних односа, система окупационе власти
НДХ на простору Земуна и југоисточног Срема, историју институција (Завод болнице Милосрдних сестара у Земуну) и др.

Резиме
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Историјски архив Београда чува фонд Котарски суд Земун (1872-1944).
Оставинске списе из овог фонда за период 1941-1944. можемо поделити у неколико
група: о страдалима током бомбардовања (немачког 6. априла 1941. и савезничког на Ускрс 1944), о судбини потомака преминулих, ратних заробљеника југословенске краљевске војске, припадника усташких и домобранских формација које су
учествовале на Источном фронту, њиховом страдању, подацима о њиховим породицама у Земуну, судбини земунских Јевреја и њихове имовине, о руској емиграцији
у Земуну у специфичним околностима окупације, о статусу православног становништва у условима стварања Хрватске православне цркве, имовине београдских
индустријалаца у Земуну, затим оне са подацима о страдалима у Земуну и околини,
заробљеништву, страдалим у борбама и под неразјашњеним околностима, на различитим местима током Другог светског рата. Такође, издваја се и група оставинских
списа за лица која су страдала током Првог светског рата. Оставински списи представљају богат извор за проучавање дешавања у Земуну и околини за време Другог
светског рата, проучавање имовинско-правних односа и историје друштвених односа, за истраживање жртава Другог светског рата, као и међуетничких и међуконфесионалних односа, за истраживање система окупационе власти НДХ, историје
институција у Земуну, али и жртава Првог светског рата.
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Isidora Stojanović Teodosić

PROBATE RECORDS OF ZEMUN RESIDENTS WHO WERE
KILLED OR DIED DURING THE PERIOD 1941-1944
EXAMPLES FROM THE FOND
DISTRICT COURT ZEMUN – ZEMUN (1872-1944)

Summary
In the Historical Archives of Belgrade fond District Court Zemun is being held (18721944). The probate records from this fond for the period 1941-1944 can be divided into
several groups: of the ones that were killed during the bombardment (German on April
6th 1941, and Allied on the Easter Day in 1944), of the destiny of the: descendants of the
deceased, prisoners of war of the Royal Army, members of the Home Guard and Ustasha
(ustaša) formations that participated on the Eastern Front, their deaths, data about their
families in Zemun, the destiny of Zemun’s Jews and their property, Russian immigration
in Zemun in the specific circumstances of occupation, status of the Orthodox populace
when the Croatian Orthodox Church was created, property of Belgrade’s industrialists
in Zemun, then the ones with data about those who were killed in Zemun, its surroundings, who were imprisoned, who died in combats and under unknown circumstances in
different places during the Second World War. Also, there is a group of probate records
for persons that were killed during the First World War. Probate records represent a rich
source for studying events in Zemun and its surroundings during the Second World War,
for studying proprietary and legal relationships, for studying history of social relationships, for studying victims of the Second World War, for studying interethnic and interconfessional relationships, for studying occupation administration of NDH, history of
institutions in Zemun, and victims of the First World War.
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Наташа Раденковић1
Историјски архив Ниш
Србија

Прегледни рад

ЖЕНСКИ САВЕЗИ И ДРУШТВА
КРОЗ АРХИВСКЕ ФОНДОВЕ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
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Апстракт: Неједнакост полова у скоро свим сферама друштва приморала је малобројне интелектуалке у XIX веку, како у свету тако и у Србији, да се окупљају у савезе и
удружења где би се лакше избориле да буду писмене, научиле страни језик, плес, цртање,
ручни рад, управљање, финансирање, али и да се баве добротворним и хуманитарним радом.
Списи који се чувају у Историјском архиву Ниш говоре нам о традиционално дугој борби
жена кроз велики број основаних савеза жена, друштава, пододбора друштава, подружина и
занатских школа у Нишу, Сврљигу, Алексинцу и другим местима у региону.
Кључне речи: савез, друштва, жене, права, хуманитарни рад, чланице, школа,
фонд, Историјски архив Ниш

Велики је број хуманих женских организација, друштава и удружења која су деловала у Краљевини Југославији: Коло српских сестара, Српска мајка, Женска подружина, Кнегиња Зорка... Жене Србије су се окупљале око удружења која су се
бавила хуманитарним и социјалним питањима, чинећи прве кораке да промене свој
положај у друштву. Програм тих женских друштава подразумевао је пружање социјалне и здравствене заштите мајкама из нижих слојева друштва, али она истовремено представљају и прекретницу у процесу еманципације жена, јер су путем
њих успеле да ступе на јавну сцену и отворе простор за друштвено ангажовање.
Доброчинство и саосећање са онима који страдају у рату и избеглиштву или, пак,
од болести, увек су им била главна водиља. Продор нових идеја из развијеног света утицао је и на целокупно српско друштво. Борба жена за поделу рада у породици, побољшању њеног положаја у браку, остваривање права на образовање и рад,
равноправност међу половима, право гласа жене, били су у центру пажње женских
организација.
Српске жене нису биле пасивне и успеле су да пробију традиционалне оквире српског друштва. Својим удруживањем све више су промовисале жену ван куће
у областима образовања, уметности и културе. Зато се за феминизам каже да је
социјални, политички и културни покрет жена који се у почетку искључиво залагао
за њихов материјални напредак, за њену економску и социјалну равноправност, као
и независност.2
1
2

архивист, natasar@arhivnis.rs
Љиљана Ђуровић, Часопис „Женски покрет“ у процесу еманципације жена, Пешчаник
15, Ниш 2017, 230.

Наташа Раденковић

Борба жена за остваривање својих права огледала се и у школовању. Иза првих женских основних школа средином XIX века није стајала држава, већ малобројни представници интелигенције и грађанства. Прва Српкиња, управница Више
женске школе, Катарина Миловук, два пута је тражила право гласа обраћајући се
Суду општине града Београда са молбом да буде уведена у бирачки списак (1898),
а потом Сенату (1901) са захтевом да право гласа добију све запослене жене које
се саме издржавају или издржавају своју породицу. Оба пута је одбијена, иако је похваљена да плаћа порез, односно испуњава све општинске и државне обавезе. Виша женска школа веома брзо је постала расадник образовних, талентованих и
друштвено свесних жена, центар из кога ће се идеје о равноправности полова ширити Кнежевином и Краљевином Србијом.3 Године 1845. у Нишу се отвара Мешовита школа, која ће касније постати Женска школа.4 Прва учитељица прве Мешовите школе у Нишу била је Анастасија-Наста Димитријевић.5
У Историјском архиву Ниш чува се драгоцена архивска грађа која нас подсећа на прве организоване облике савеза и друштава жена кроз која су се жене бориле за решавање питања и улоге у друштвеном животу. Документа нас подсећају
како су се жене у Нишу и околини окупљале око удружења и бавиле хуманитарним
и социјалним питањима како би промениле свој положај у друштву. Тако је идеја
женског удруживања спојила богате и сиромашне, учитељице и лекарке, традиционалне супруге и феминисткиње, сликарке и глумице, а све на основу једнакости и
без обзира на верску и националну припадност.
Програм женских друштава био је пружање социјалне и здравствене заштите
мајкама из нижих слојева друштва. Истовремено, ступајући на јавну сцену, чиниле
су прекретницу у процесу своје еманципације и отварања простора за друштвено ангажовање. Доброчинство и саосећање са онима који страдају у рату и избеглиштву или, пак од болести, увек су им била главна водиља.
Фондови који се чувају у Историјском архиву Ниш садрже књиге и списе
који говоре о активности жена, њиховом просвећивању и хуманитарном раду. Иако
нису целовити, њихова садржина нам пружа довољно могућности да дођемо до
чињеница које говоре о борби жена за њихову еманципацију кроз организоване облике удруживања.
Архивски саветници Мирослав Видосављевић и Натали Величковић истраживали су и објавили радове у часопису „Пешчаник“ Историјског архива Ниш,
као и виши архивиста Бобан Јанковић који је писао о удружењу Пододбор женског друштва „Српска Мајка“ Алексинац. Својим радовима и истраживањем они
су обухватили велики број активности жена у борби за Србију у којој ће оне бити
равноправне у свим деловима друштва а сиромаштво деце нестати.
3

4

5

Косара Цветковић, Виша женска школа,педесетогодишњица 1863-1913, Београд 1913,
15-17.
Мирослав Миловановић, Основно школство Ниша и околине у XIX и почетком XX века,
Ниш, 1975, 50.
Милена Жикић, Школство у Нишу после Првог светског рата - извештај школског
надзорника, Пешчаник, бр. 10, Ниш 2012, 202.
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„Женска подружина“ Ниш (1925-1943)
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После ослобођења од Турака, жене су радиле на својој еманципацији и укључивању у друштвени живот. Женска подружина Србије, са седиштем у Београду,
утицала је на неколико угледних жена у Нишу, међу којима су Анка Павловић и Јелена, жена среског начелника Николе Коле Рашића, које су 23. јануара 1879. године
основале огранак ове организације - „Женску подружину“.6
„Женска подружина“ Ниш је као огранак женске подружине Београд, која
је имала хуманитарне циљеве и бринула о заштити жена и њених права, радила
на културном уздизању, просвећивању, раду и запошљавању. Такође је утицала на
унапређење занатства и домаће радиности, али је обављала и хуманитарну делатност пружајући помоћ сиромашним ученицима и ратној сирочади. Прва председница је била Анка Павловић. Подружина је свој рад је базиранла на Правилима
женског друштва и имала је 72 чланице.7 Женска подружина Ниш је оснивач Женске раденичке школе која је касније променила назив у Женска занатска школа.
Фонд је фрагментарно сачуван и преузет је од Женске занатске школе. Садржи грађу за период од 1925. до 1943. и састоји се од једне кутије списа и три књиге. Грађа садржи податке о одржавању скупштине Подружине, преписку са сличним друштвима, позивнице, телеграме, честитке и извештаје о раду друштва, акта
о прославама и славама, преписку са другим градовима.
Окружна женска занатска школа (1938-1945)
Бановинску женску занатску школу за уметне радове основао је Одсек за
трговину, занатство и индустрију Моравске бановине 1938. године8, која је систематски радила на образовању, васпитању и унапређењу занатства. Рад у школи је
отпочео 1. септембра 1938. године отварањем одсека за сликарство, ћилимарство
и кројење, коју су похађала женска деца. Велики допринос за оснивање Женске
занатске школе имале су Женске подружине из Београда и Ниша, а поред тога што
су активно радиле на еманципацији и равноправности жена, тежиле су и на унапређењу општег образовања. Велики допринос за остварење ових циљева имао је
наставнички кадар који није радио само са децом, већ и на повезивању школе са
догађајима из градске средине.9 То се може видети из архивске документације овог
Фонда где наставници са ученицима учествују у обележавању догађаја пре рата,
али и у току ратних година. Решењем Министарства индустрије и рударства Н. Р.
Србије 1945. године спојене су Окружна женска занатска школа и Женска занатска школа у Државну женску занатску школу Ниш.10 Влада Републике Србије донела је решење о укидању женских занатских школа 30. јуна 1948. године.
Фонд садржи грађу за период од 1938. до 1947. године и састоји се од пет
кутија, три свежња и 48 свезака. У фонду се налазе записници са завршних испита
6
7
8
9
10

Историја Ниша, књига II, Ниш 1984, 129.
Мирјана Цветковић, Женска занатска школа, Пешчаник, бр. 7, Ниш 2009, 272.
Историјски архив Ниш, Државна женска занатска школа, док.1/1938. (Даље ИАН, ...)
Мирјана Цветковић, Женска занатска школа, Пешчаник, бр. 7, Ниш 2009, 278.
Велимир Поповић, Водич Историјског архива Ниш, Ниш 1995, 199.
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1941-1946, уписнице ученица 1938-1945, школски дневници, сведочанства ученица, извештаји о раду школе и спискови ученица.
Виша женска приватна школа у Нишу (1906-1914)
Због значаја образовања женске омладине у Нишу, краљевим указом од 21.
августа 1904. године, по одобрењу министра просвете основана је Виша женска
приватна школа у Нишу 21. августа 1904. која је имала четири разреда.11 На седници
од 4. децембра 1905. године дат је предлог да се оснује Добротворни фонд сиромашних ученица „Више женске школе у Нишу“. Пошто је школарина за одређене
ученице била бесплатна, оне су морале да је оправдају успехом. Актом министра
просвете од 13. септембра 1905. године школа је имала пет разреда. Актом од 24.
јула 1906. године П Бр. 9246, на представку управитеља Приватне више женске
школе, а на предлог министра просвете, краљевим указом од 23. јула исте године
одобрено је да се на основу Члана 7 Закона о средњим школама ова школа претвори у Приватну непотпуну шесторазредну средњу школу за женску децу.12 Године
1912. ова школа прераста у седморазредну приватну женску гимназију, а школске
1913/1914. поново се враћа на шесторазредну приватну гимназију. Поред свих настојања 1914. године да се женска омладина школује одвојено, околности су наметнуле другачије решење, па је у Нишкој гимназији коедукација званично призната.13
Пододбор друштва „ Српска мајка“ Алексинац (1930-1947)
Идеју за оснивање дру-штва за помоћ сиромашним мајкама „Српска мајка“
дао је београдски гинеколог др Јован Јовановић. Друштво „Српска мајка“ основано је 16. априла 1911. у Београду и имало је своја представништва и пододборе у многим варошима и
градовима Србије. Један од
пододбора био је у Алексинцу, основан 1930. године, а
програм друштва се заснивао
на хуманим принципима помоћи сиромашним малишанима, као и пружању помоћи
мајкама са малом децом и
породиљама. Прва председница пододбора у Алексинцу
била је Ана Костић-Хас од
самог оснивања до 1939. гоПододбор друштва СРПСКА МАЈКА АЛЕКСИНАЦ
дине.14 Ангажовањем чланица
11

12
13
14

(ИАН, ЗФ, 2843)
Натали Величковић, Виша женска приватна школа 1906-1914 у Нишу, Пешчаник, ,бр. 5,
Ниш 2007, 229.
Радомир Петковић, Нишка гимназија 1878-2003, Ниш 2003, 155.
Н. Величковић, нав. дело, 233.
Бобан Јанковић, Пододбор друштва „Српска мајка“ Алексинац1930-1947, Расински
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Друштва сазидан је Дечији дом у Алексинцу 1938. године, који је давао бесплатне
савете мајкама и вршио преглед деце. Пододбор друштва у Алексинцу радио је све
до 24. августа 1947. године, када је решењем СНО Алексинац престао са радом.15
Грађа обухвата период од 1934. до 1947. године и састоји се од једне кутије и
три књиге. У списима се налази списак чланица и преписка са другим друштвима
и органима власти, писма и телеграми упућени Друштву, преписка са централом
Друштва из Београда. Књига записника за период од 1938. до 1944. и Општи деловодни протокол једна је књига.
Алексиначка женска подружина – Алексинац (1878-1948)
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Телеграм захвалности Подружини женског
друштва Алексинац
(ИАН, АЖП ф. 1, бр. 18)

15
16

17
18
19

Алексиначка женска подружина постојала је као хуманитарна организација коју
су основале жене из Алексинца, Сокобање и
Ражња и која је деловала од 1877. до 1948. године.16 Основни циљ, а уједно и задатак, био
је рад на националном, хуманом, привредном
и просветном пољу. У свом дугогодишњем
раду, уз помоћ Београдског женског друштва,
Алексиначка женска подружина обављала је
хуманитарне и остале послове и остварила
завидне резултате захваљујући покровитељству кнегиње Наталије,17 а свој рад је базирала на основу Правила женског друштва.
Алексиначку женску подружину чиниле су
часнице, чланице управе, редовне чланице,
почасни чланови и чланови помагачи.18Алексиначка женска подружина оснивач је Женске раденичке школе 1882. године,19 Фонда за
сиромашне ученице и Добротворног фонда
за старце и старице. Подружина је оставрила значајну сарадњу са подружинама у Нишу,
Крушевцу, Лесковцу, Крагујевцу, Пожаревцу
и Призрену. Нема података када је престала
са радом.
Фонд преузет од Скупштине општина
Алексинац 1956. године (Књига пријема бр.

анали, бр. 5, Крушевац 2007, 187.
Велимир Поповић, Водич Историјског архива Ниш, Ниш 1995, 419.

Мирослав Видосављевић, Алексиначка женска подружина 1878-1944, Пешчаник, бр. 5, Ниш 2007, 218.

Исто.
Исто, 221.
ИАН, Женска занатска школа Алексинац, Летопис Алексиначке Женске занатске школе
(1882-1944). 1.
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142) делимично је сачуван, а сређен је и урађен аналитички инвентар са именским
регистром. Садржи грађу за период 1878-1948. и састоји се од три кутије списа
и педесет шест књига. У списима се налазе списак чланица Алексиначке женске подружине, утемељивача и добротвора Алексиначке женске подружине и записници са годишњих изборних скупштина. У отварању женских занатских школа
у циљу образовања женске деце у разним занатима (шивење, кројење, вез, ћилимарство), женска удружења су дала велики допринос својим прилозима и чланаринама.
Женска занатска школа Сврљиг (1934-1947)
Закон о женским занатским школама донет је уз помоћ женских удружења.
Законом од 30. 3. 1922 године ове школе су промение назив у женске занатске школе.20 Женска занатска школа Сврљиг основана је Решењем Моравске бановине 1934.
године21, са основним задатком да оспособи ученице за самостални рад у њиховом
занату. Током читавог периода постојања ове школе смениле су се четири управнице. У Женску занатску школу уписивале су се девојчице од 10 до 12 година старости, после завршене основне школе која је такође трајала четири године, али није
била обавезна. Школа се расформирала због малог броја ученица и то решењем
Министарства индустрије 1947. године.22
Грађа фонда је издвојена из грађе СО Сврљиг 1959. године и обухвата период
од 1934. до 1947. Састоји се од пет кутија, тридесет свежњева и шеснаест књига.
Списи садрже извештаје о раду школе, броју ђака, спискове о успеху ученица и
уписнице ученика. Под називом Женска стручна школа Сврљиг поново је почела да
ради 1953. и радила је све до 1958. године.23
Обласни одбор антифашистичког фронта жена Ниш (19491951)
Антифашистички фронт жена Југославије постојао је као масовна политичка
организација, израстао из покрета жена, који је пред Други светски рат, под руководством КПЈ-у, узео широке размере у борби за бољи живот, политичке слободе и
равноправност народа.
На другом Пленуму ЦК КПЈ донета је одлука о стварању обласних одбора,
што је потрврђено на Народној скупштини одржаној 29. маја 1949. године. Обласни
одбор АФЖ Ниш24 формиран је са задатком да у духу Статута и смерница Главног одбора АФЖ Србије25 организује и усклађује рад градских и среских одбора.
Секретаријат је имао три секције: културно-просветну, организациону и секцију
20

21
22
23
24
25

Ирена Љубомировић, Женска занатска школа Сврљиг 1934-1947, Пешчаник, бр. 2, Ниш
2004, 226.
Службени лист Моравске бановине бр. 34/1934, реш. 15725/1934.
ИАН, Женска занатска школа Сврљиг, деловодни протокол за 1947. годину.
И. Љубомировић, нав. дело, 236.
Службени гласник НР Србије, бр. 23/1949.
ИАН, Обласни одбор Антифашистички фронт жена Ниш, Извештај о бројном стању
секретаријата за 1950. годину.
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Мајка и дете. Касније је основана и привредна секција. Рад
Обласног одбора АФЖ нишке области огледао се у политичком уздизању жена, као и организовању разних курсева.
Престао је да ради 1951. године.
Грађа обухвата период од 1949. до 1951. године и
састоји се од пет кутија, једног свежња и једне књиге. У
фонду се налазе списи који се односе на културно-просветне и хумане акције, евиденцију броја чланица АФЖ-а
нишке области, статистичке извештаје градских и среских
одбора АФЖ-а о активности жена, изборе, такмичења и
прославе.
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САВЕЗ ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА (1955-1962)
На IV Конгресу АФЖ Југославије, одржаном 26-27.
јуна 1953. године, донета је одлука о укидању АФЖ-а, а
жене су позване да учествују у оснивању Савеза женских
друштава и различитих друштава која ће радити на проблемима који се тичу жена, мајки и деце. Већина учесница Конгреса истакла је да
АФЖ као самостална организација више није могла да извршава задатке на начин
који би користио женама.
Савез женских друштава формиран је у октобру 1953. године, али су пре
одржавања конгреса била основана два женска друштва, а покренута је иницијатива за још три у Нишу. Савез женских друштава у Нишу основан је одмах након
IV Конгресу АФЖ-а. Активности и рад започети су тек 1955. године. То је била
самостална женска организација чији је задатак био да организује рад међу женама и решава њихове проблеме. Радило се и на заштити мајки и деце и побољшању
живота породице и њиховом просвећивању.
Савези женских друштава на територији Ниша имали су основни задатак
да формирају женска друштва на терену и покрећу разне активности у вези са растерећењем жена, као и да решавају питања породице и деце. Програм рада ових
друштава био је веома разноврстан (од културно-просветног, домаћинског, здравственог, пољопривредног, просветног, до организовања разних активности у вези
са дечјом заштитом и растерећењем жене у домаћинству, којим су биле обухваћене и жене на селу). Организовани су разни кројачки течајеви, предавања из области културног и здравственог просвећивања, семинари са практичном припремом
зимнице. Друштва су пружала помоћ држави и у збрињавању деце без родитеља и
спроводила још небројено много активности које ћу навести.
Свој рад од самог оснивања чланице Друштва су схватиле озбиљно. Друштво
жена је у првих шест месеци од оснивања (1955) одржало дванаест редовних и
шест ванредних седница. Чланице су по секцијама биле задужене да дежурају у кухињама средњих омладинских школа, обилазиле су интернате, држале предавања,
спремиле 300 пакетића, скупљале новчану помоћ за економски угрожене ученике,
одећу и обућу за децу лошег материјалног стања и послале двадесет ученика на
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летовање о трошку Друштва. На својим седницама дискутовале су о многобројним
проблемима приликом школовања женске омладине и деце и са својим предлозима
излазили пред Савет за просвету.
Своју активност Савез је обављао на састанцима председништва, саветовањима и разним другим састанцима. На територији среза Ниш радило је 28 женских друштава: у Нишу седам, на територији Алексинца дванаест, Сокобање два,
Сврљигу једно и Белој Паланци шест. Програм рада ових друштава био је разноврстан (од културно-просветног, пољопривредно-просветног, домаћинског и здравственог, преко организовања разних активности у вези са дечијом заштитом и растерећивањем жена у домаћинству, до решавања проблема у вези са породицом и
друштвом). Тако су друштва на терену бившег Среза Алексинац од новембра до
септембра 1957. организовала 265 предавања из области здравља, 153 из области
домаћинског просвећивања и исхране, из области пољопривреде 44 (том приликом
су пољопривредни стручњаци давали и практична упутства), а организовали су и 19
кројачких течајева са 234 полазнице, као и изложбе домаће радиности. Сличну делатност су имала и женска друштва на територији Беле Паланке и Сокобање. Једино на територији Сврљига Друштво није постигло неке веће резултате.
Друштво у Нишу је своју активност одвијало према програму и правилима
која су сами доносили.
Једно од најстаријих друштава је „Друштво жена за домове и интернате“ основано 1951. године.26 Своју активност је усмеравало на бригу о деци, у првом реду
деци палих бораца смештених у интернатима и домовима, а пружали су помоћ и
органима народне власти у збрињавању ове деце.
Друштво „Напредно домаћинство” основано је 1955. године. Као главни задатак поставили су систематски рад на стварању услова за унапређење домаћинстава и растерећивање радних жена.
Друштво КПД основано је 1954. години и његов основни задатак је био да
просвећује жене. Постојала су и два женска друштва за помоћ женама на селу.
Из извештаја о раду оснивачке скупштине, извештаја о раду Женског друштва града Ниша, записника са седница Среског савеза женског друштва, одлука,
спискова жена које желе да буду чланице, из фонда Савеза женског друштва Ниш
(1955-1962) долазимо до многих података о активностима жена у Нишу и региону.
Поред свих резултата женска друштва су имала и своје слабости које су се
огледале у недостатку веће упорности око решавања питања која су покренута и
што нису успела да још више заоштре борбу међу самим женама у вези са животом
и афирмацијом у друштву.
Архивски фонд „Савез женских друштава Ниш” (1955-1962) архивистички
је сређен, садржи записнике са седнице Друштва, извештаје о раду савеза, одлуке,
списак чланица и њихове активности.

26

ИАН, Савез женских друштава среза Ниш, Извештај о раду савеза 1951, 5.
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Оснивање женских друштава и њихово све масовније учешће у јавном животу довело је до промене положаја жена у друштву. Ступивши на друштвену сцену, настојале су да својим идејама и праксом промене застарела схватања, обичаје,
верску и културну заосталост. Образовање и оспособљавање жена за самостални
рад било је веома важно за свако друштво које настојало да се модернизује. Како
је један од најважнијих захтева модерног друштва била слобода човека, онда је и
слобода жене била исто толико битна. Међутим, жена без оспособљености за рад и
без економске независности није могла бити слободна. Дакле, ни друштво се није
могло развијати уколико се жена не еманципује у социјалном, економском и културном смислу.
Кроз архивску грађу архивских фондова који се односе на друштва и савезе
основаних у Нишу и региону, а који се чувају у Историјском архиву Ниш, пропратили смо хронолошки улогу и значај српске жене у њеној борби за остваривање
равноправности полова, за право на рад, образовање, усавршавање и напредовање.
Напори првих феминисткиња да смело укажу на патријархално окружење у коме су
живеле, да се ослободе старих и устроје нове вредности, временом су резултирали
чињеницама да ће жена у будућности постати равноправно људско биће и да ће
остварити сва права.
Значајна архивска грађа која је у Историјском архиву Ниш заштићена од
уништења и пропадања и брижљиво чувана од стране радника архива, чека љубитеље и познаваоце историографије и архивистике да се презентује на оваквим и
сличним скуповима, као и у часописима сличне садржине.

Наташа Раденковић

Nataša Radenković

WOMEN’S ASSOCIATIONS AND SOCIETIES
THROUGH ARCHIVAL FONDS
OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF NIŠ

Summary
The establishment of women’s societies and larger participation of women in public life,
led to the change of women’s position within the society. Entering the social scene they
tried, with their ideas and praxis, to change old-fashioned understandings, customs, religious and cultural backwardness. Education and job skills training of women were very
important for each society that sought to modernize itself. If one of the most important
requirements of the modern society was the freedom of men, then the freedom of woman
was as much important. However, a woman without job skills training and economic independence could not be free. Hence, the society could not develop unless women were
emancipated on social, economic and cultural plane.
Through archival materials of archival fonds that refer to societies and associations established in Niš and the region, and that are kept in the Historical Archives of Niš, we
followed chronologically the role and importance of the Serbian woman in her fight for
gender equality, the right to work, education, the right to advancement. Efforts of the first
feminists to point out the patriarchal surrounding in which they lived, to free themselves
from the old and establish new values, with time resulted in facts, that the woman in the
future will become an equal human being and achieve the rights she exercises today.
Significant archival material that is preserved from destruction and damage in the Historical Archives of Niš, and carefully kept by the employees of the Archives, awaits historiography and archivistics scholars to present it at similar meetings like this, so as in the
magazines of a similar content.
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Историјски архив Ниш
Србија

Прегледни рад

ПРИКАЗ ВАРИЕ ИЗ ЗБИРКЕ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ - ПРЕПИСКА
СВЕТОЗАРА ВУКМАНОВИЋА ТЕМПА
РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОГИБИЈЕ
ЊЕГОВОГ БРАТА ОД СТРИЦА
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Апстракт: Циљ рада је презентовање потраге Светозара Вукмановића Темпа за својим братом од стрица Велимиром Вукмановићем Вукманом који је страдао у Другом светском рату као припадник партизанског Сврљишког одреда у заплањском селу Доњи Душник
октобра 1941. године. Скупљањем података од сведока и склапањем приче, долази се до утврђивања идентитета и потврде Темпових претпоставки. Расветљавање случаја, испитивање
многих сведока везаних за живот поменутог Велимира, његов рад у санитарној служби пре
рата, сазнање о његовој политичкој оријентацији, састанцима са комунистима ради политичког деловања, затим начин на који је отишао у партизански одред, као и сведочење о његовој
погибији у селу Доњи Душник у Заплању, чине ову Вариу, која се налази у збирци Вариа
Историјског архива Ниш, веома интересантном како за истраживача, тако и за јавност.
Кључне речи: Светозар Вукмановић Темпо, Велимир Вукмановић Вукман, биографија, Ниш, Сврљишки одред, погибија, Доњи Душник, идентитет, споменик

Збирка Вариа која се налази у Историјском архиву Ниша обухвата временско раздобље од 1737. године до данашњих дана. Највећи број докумената је на српском
језику, али има и докумената на немачком, бугарском, руском, турском и грчком.
У збирци се налази 921 Вариа које су сређене хронолошки, по пријему у архив.
Најстарији документ је бакротиск - плакат на којем је готицом исписан текст поводом предаје Ниша аустријској војсци од стране Турака 28. јуна 1737. године који
је настао у Аузбургу. Преведен је и публикован. Такође има и вредних докумената
у вези са династијом Обреновић: Указ кнеза Милоша Обреновића о постављењу
чиновника, Здравица кнеза Михајла Обреновића поводом педесетогодишњице од
Другог српског устанка, предлог Закона о издржавању породица сиромашних војника и добровољаца за време српско-турских ратова. У збирци се налазе два значајна закона: Закон о Краљевско српској академији, као и Закон о државној архиви.
Ту су и записи из црквених књига из 18. и 19. века на црквенословенском језику.
Мноштво старих и значајних докумената крије збирка Вариа у Историјском архиву
Ниш као што су апел иконома Јована Поповића грађанима Ниша за прикупљање
прилога ради завршетка Саборне цркве у Нишу, потврда потписана од архимандрита Евстахија из Хиландара, Уговор о закупу гимназије у Нишу, беседа кнеза
1

архивски саветник, nataliv@arhivnis.rs
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Милана Обреновића на заседању Народне скупштине у Нишу 4. новембра 1879. године, преписка Драгише Цветковића, подела Краљевине Југославије на бановине
са фотографијом Краља Александра Карађорђевића и фотографијама свих банова,
састав Владе Краљевине Југославије од 1918-1929, административна подела Моравске бановине. Докумети из НОБ-а такође заузимају значајан простор. Ту су биографије и записи познатих партизанских бораца, документи о Дражи Михаиловићу,
документи Недићеве власти и др.
У овом раду ће се приказати Вариа бр. 556, тј. преписка Светозара Вукмановића Темпа ради утврђивања погибије његовог брата од стрица. Вариа је стигла
у Историјски архив Ниш као поклон својих личних писама Добросава Секулића
Курсуле Општинском одбору Савеза бораца Ниш, с намером да се писма предају
архиву, што се види из Курсулиног писма овом одбору датираном 17. 8. 1976, које
се такође налази у датој Варии. Садржи 53 листа.
У преписци Светозара Вукмановића Темпа из 1976. године са органима Општинског одбора Савеза бораца Ниша и Гаџиног Хана говори се о расветљавању
погибије Велимира Вукмановића (партизанско име Вукман) октобра 1941. у Сврљишком одреду. Како је у одред стигао под партизанским именом Вукман, јер је
пракса била да ниједан борац не сме да има своје име и презиме, већ само партизанско име, те је након погибије његов идентитет био непознат. Светозар Вукмановић Темпо је кроз своју преписку са Општинским одборима Савеза бораца у Нишу
и Гаџином Хану покушао да нађе везу између Вукмана и Велимира Вукмановића.
На који начин је установљено да се ради о истом човеку, дато је у преписци кроз
испитивање многих сведока и разних других доказа. У овом приказу појашњавају
се неке чињенице из поменуте Варие.
Из кратке биографије Велимира Вукмановића, коју је саставио сам Темпо и
која се налази у Варии бр. 556, издвајају се најважнији подаци:
Велимир Вукмановић је рођен у селу Подгор, општина Вирпазар (Црмница),
срез Барски. Отац и мајка су му рано умрли. Без родитеља су остали он и његова
сестра када су имали 3-4 године. Живели су непуну годину дана код деде по очевој
линији. Родитеље нису запамтили. После дедине смрти мали Велимир и његова
сестра Јелена прешли су код стрица. Он их је подигао, заједно са својом децом. Велимир је после завршетка основне школе завршио и школу за здравствене помоћнике. Једно време је радио као санитетски службеник у општини Вирпазар, а касније је прешао на службу у Београд. Већ као дечак од десет година био је у могућности да слуша и добија прве појмове о комунистичком друштву које се изграђује
у једној великој земљи - Совјетском Савезу. Његов брат од стрица студирао је у то
време на Сорбони. Пошто је, да би се издржавао, почео да ради, прикључио се радничком покрету и постао комуниста. Велимир је од њега добијао писма и већ тада
чуо за комунисте. Као осмнаестогодишњак присуствовао је састанцима партијске
организације у селу и читао марксистичку литературу. Делио је прогласе и летке
којима се Партија обраћала народу и учествовао је у свим акцијама и демонстрацијама које је она организовала, али у њу није био примљен пошто је био сувише
млад.
По завршетку школовања, непосредно пред рат, дошао је у Београд и ту се
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запослио у Хигијенском заводу. У Београду се срео са Темпом који га је примио у
Партију и поверавао му најодговорније задатке у дељењу књига, новина и летака
које је она илегално штампала. На овим пословима Велимир се показао као савестан и ревностан. Када је премештен за Ниш (у санитетску службу), Темпо му је
дао везу са напоменом да је способан и спреман за извршавање најодговорнијих и
најповерљивијих задатака које му Партија буде поверила.2
Даљи кораци Велимира Вукмановића прате се кроз Темпову преписку из Варие бр. 556.

*
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Велимир Вукмановић, као неко ко није био из овог краја, није имао велики
круг пријатеља у Нишу. У Ниш је дошао из Београда, а у Београд из Црне Горе,
тачније из Црмнице. Истраживање је почело од података да је радио као санитарни
контролор у санитарној служби нишке општине. Да би се открило деловање Велимира Вукмановића пре одласка у Сврљишки одред, по налогу Светозара Вукмановића Темпа саслушали су се људи који су се доводили у било какву везу са Велимиром. То су били следећи сведоци: Таушановић Хранислав, Таушановић Косара,
Марјановић Даринка, Ковић Борика, Хрвачанин Недељка, Петровић Ђурђан - Ика,
Митић Стеван, Милић Душан, Пешић Велизар.3 Саслушањем ових сведока прикупљене су врло значајне појединости које су расветљавале личност и политичку
оријентацију младог Велимира Вукмановића. На основу ових исказа белешку је
сачинио Д. Видојковић 11. септембра 1976. године. Из ње се могу сагледати следеће чињенице у вези са животом и радом Велимира Вукмановића у Нишу:
Велимир Вукмановић је у Ниш дошао из Београда негде током 1939. или почетком 1940. године. У Нишу се запослио као санитарни контролор у санитарној
служби нишке општине у којој је већ био запошлен Василије Таушановић. Њих
двојица су, радећи заједно у истој служби, брзо постали пријатељи. Старији брат
Василија Таушановића је 1920. године био изабран за одборника нишке општине
на листи КПЈ, а братанац Мића Таушановић, геометар, 1939. године постао је члан
КПЈ. Радећи заједно у истој служби и као политички истомишљеници, Велимир и
Василије су брзо постали веома добри другови. Василије је становао у својој кући,
па како је имао вишак простора, Велимир се као самац настанио код њега. За читаво време живота у Нишу био је на стану код Василија и односи су им били као да
су блиски рођаци.4 Након капитулације бивше Југославије, у данима почетка НОБ-а,
Велимир је куцао и умножавао летке, билтене и прогласе. Крајем маја 1941. године
Велимира је посетио неко из Београда, представљајући се као његов рођак.
*
У писму датираном 22. 9. 1976. године, Војо Николић објашњава појединости тог догађаја. Тај рођак био је у ствари Војо Николић. Он пише како је тог
18. маја 1941. године дошао у Ниш да испита могућности и покуша да организује
2

3
4
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диверзантске акције против немачких и бугарских окупатора. Требало је пронаћи
људе на које се могло ослонити, а затим и обезбедити организацију набавке и израде диверзантских средстава. Зато се обратио Светозару Вукмановићу Темпу да му
препоручи неког преко кога би се могао повезати са одговарајућим људима. Темпо
му је препоручио свог блиског рођака Велимира Вукмановића - медицинског радника. Војо Николић пише како је Велимира одмах сутрадан пронашао и како је он
био спреман да без икакве резерве прихвати било који задатак. Тако је Велимир
задужен за организацију набавке материјала и справљању експлозива, што је и учинио. Планирана је акција на железничком чвору. Између осталог, Војо Николић се
тада упознао и са др Владимиром Поповићем, који је у то време био судски или
адвокатски приправник у Нишу. Тада је, по сведочењу Николића, искрсла ванредно
повољна прилика за извођење једне значајне акције. Немци су у то време повукли
из Грчке и покупили из Југославије око 50 локомотива и све их паркирали на Црвеном крсту у намери да их касније пребаце за Немачку. Планирно је да се локомотиве задрже свега неколико дана, па је акција осмишљена за 24. јун 1941.5 Велимир
и Војо су као задатак имали да током ноћи уочи 24. јуна припреме експлозив у стану и да га 24. ујутру дају машиновођи, који је у то време радио на Црвеном крсту,
да га он унесе и постави на предвиђена места, с тим да се акција изведе негде око
9 часова. Акцију су морали планирати за дан, јер су Немци сваког дана после радног времена и ујутру пре почетка рада детаљно контролисали читав простор и све
објекте.
Велимир је увече, 23. јуна 1941, отишао на пре тога договорени састанак
за који га је обавестио Ђошић Живота, адвокатски приправник, члан руководства
КПЈ Ниша и секретар скојевске организације (Ђошић је стрељан од стране Немаца 1941). Уговорени састанак требало је да се одржи у стану др Владислава Поповића, адвокатског приправника. Зграда у којој је Поповић становао била је у власништву Драгише Цветковића. Тог дана Гестапо и полиција су већ хапсили евидентиране комунисте у Нишу. Полиција је дошла да ухапси и др Владу Поповића. Он
је на време побегао, а када су дошли на састанак Велимир и Ђошић, полицајци су
се устремили на њих. Ђошић је побегао, али га је полиција ранила и савладала.
Њих двојицу и остале похапшене комунисте стрпали су у зграду Управе полиције,
одакле су их након 5-6 дана пребацили у логор (садашњи КП дом). Тако је Велимир
пао у затвор. Пошто није био из овог краја, полиција о њему није имала никаквих
података. Та околност му је помогла да на саслушању пред полицијом упорно остане при исказу да је уместо на састанак комуниста дошао због потраге за станом
пошто у Нишу живи као самац. Ђошић и остали ухапшени на саслушању су остали при исказу да се уопште не познају. Када је Василије Таушановић чуо за Велимирово хапшење, упорно је чинио напоре да га спасе из затвора. Најпре је придобио др Ацу Петровића, свога и Велимировог шефа, затим др Драгог Николића и на
крају др Љубицу Немешић. Писменом гаранцијом они су потврдили да је Велимир
политички лојалан, миран, повучен и на послу савестан, па полиција може да га
пусти из затвора, а они својим потписима, најпре са Василијевим, гарантују његову политичку лојалност према властима и окупатору. Уз такву гаранцију Велимир
5
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је након двадесетак дана пуштен из затвора уз наредбу да се сваког петка јавља
полицији. То је, дакле, могло бити у другој половини јула 1941. године.6
Након што је пуштен из затвора, Велимир је и даље остао у стану код Василија и Косаре Таушановић. Полицији се јављао редовно сваког петка како му је
било наређено приликом пуштања.

*
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Сврљишки народноослободилачки одред формиран је 10. септембра 1941.
године уз учешће секретара ОК КПЈ за нишки округ Сретена Младеновића Мике.
За команданта је одређен Радоје Риста Вујошевић, правник, који је до одласка у
партизане, односно капитулације бивше Југославије, радио у суду у Алексинцу. За
политичког комесара изабран је Александар Симић Брка, тада члан ОК КПЈ Ниша
(иначе 1941. године послат од Покрајинског комитета КПЈ за Србију на партијски
рад у нишки крај). Милисав Игњатовић Јанко, адвокатски приправник, пре тога
члан руководства КПЈ у Нишу, одређен је за помоћника политичког одреда и партијског секретара. Са овим последњим, преко Ђошића, Велимир Вукмановић је имао контакте. У одред је преко веза у Сићеву и Јелашници отишао и Велимир Вукмановић, сада већ под псеудонимом Вукман.7
Пре него што је пошао у партизане Велимир је утврдио појединости са Василијем Таушановићем и договорио се о даљој сарадњи и одржавању веза са њим.
Мића Таушановић, геометар, братанац Васин, пре тога је већ отишао у одред, а
илегално је живео већ од почетка јула 1941. године. Спремајући се за одлазак у
партизане, Велимир је своје ствари сместио у мањи кофер који му је дала породица
Таушановић, а свој је кофер оставио код њих. Да би обезбедио Косару и Васу пред
прогоном Немаца и полиције, Велимир је написао писмо у којем им се извињава
што је морао хитно и без поздрава да отпутује, јер је чуо да се десио несретни
случај у његовој породици.
Крајем октобра 1941. године Васа и Косара су чули од извесних сељака да је
Велимир у борби са Немцима у Заплању код села Душника тешко рањен и заробљен и да је истог дана стрељан са још двојицом партизана погинулих у истој борби, тако што је обешен на неко дрво крај сеоског гробља. Један од оних који је погубљен са њим био је из Јелашнице, а други из села Давидовца, Сврљишког среза.
Окупаторске власти су брзо установиле идентитет двојице погинулих партизана,
а за утрђивање идентитета Велимира им је требало неколико дана. Од сељака су
дознали да је из Црне Горе, те да је носио име Вукман.8
Када је полиција утврдила Велимиров идентитет, дознала је да је био запослен у санитарној служби нишке општине, да је становао код Таушановића, да је
био хапшен и из затвора пуштен на основу писмене гаранције Василија и осталих. Због тога је полиција 19. октобра 1941. године ухапсила Таушановића, др Николића, др Петровића и др Љубицу Немешић. После двадесетак дана из затвора
су пуштени др Љубица Немешић и др Драги Николић. Почетком јануара 1942.
6
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пуштен је и др Петровић, а Василије Таушановић тек почетком фебруара исте године. Спасавајући се затвора Васи је много помогло Велимирово писмо, доказујући тиме полицији да није знао да ће овај поћи у партизане.9
Несумњиво се, према сведочењу очевидаца и преписке Светозара Вукмановића Темпа са саборцима Велимира Вукмановића, може констатовати да је Велимир Вукмановић партизан Вукман Сврљишког народноослободилачког одреда,
родом из Црне Горе, тачније из Црмнице.

*
Велимир је након само три дана од доласка у партизане погинуо. На основу
преписке може се реконструисати тај догађај.
Тада је одред био на Срљишкој планини, на делу званом Зелени врх,10 када
је у одред дошао Вукман. У току ноћи наређен је покрет. Део одреда у јачини једне чете, која је названа Заплањска, на челу са командантом одреда Ристом и партијским руководиоцем одреда Јанком (35 људи), почео је да се спушта ка Нишави.
Прешавши у току ноћи Нишаву код Црвене Реке (село близу Беле Паланке), попели
су се у обронке Суве планине. Саопштено им је да се трајно пребаце у Заплање,
као заплањска чета Сврљишког одреда, са тенденцијом да касније прерасту у Заплањски партизански одред. Тада се Вукман, према сведочењу Добросава Секулића
Курсуле, поверио управо њему да је Црногорац11, тако да је и то, на неки начин,
указало на његов траг. У току ноћи заузето је село Јелашница. Чим се разданило, у
село је дошло двадесетак камиона пуних Немаца. Командир чете Василије Анђелковић (Васа Албанац) тражио је да се Немци нападну, док су командант и комесар одреда били против, јер су сматрали да би дошло до одмазде над становништвом. Вукман се сложио са Васом Албанцем и сматрао је да би требало ући у
обрачун. Без упуштања у борбу, кренули су ка Заплању. Крећући се преко села Копривнице, чета се спустила у Доњи Душник. Из нишког правца настао је кркљанац. Васа Албанац је ступио у дејство. Командант је наредио да се иде трком преко гробља ка положајима Васине заседе. Немци су успели да продру изнад села на
обронцима Суве планине и покушали да опколе борце. Чета је заједно са Вукманом успела да се докопа падина Суве планине које почињу одмах изнад горњих
кућа села Горњи Душник.12 Та десетина и штаб одреда требало је да претрче стотинак метара и да се дохвате шумарка и друге косе, где се Васа Албанац са својом
десетином већ повукао. Вукман и Курсула (који о томе говори у свом писму) ишли су на зачељу десетине. Другом стазом, улево, надирали су Немци, покушавајући да пресеку одступницу. Борци чете су отворили ватру. Настао је застој у одступању. Вукман је предложио да он и Курсула отрче до једне камените стазе у
истом правцу. Кренули су том стазом, преко ливадског пропланка. Док су ишли
том стазом, њихова десетина је успела да трком претрчи стазу и уђе у пропланак.
Вукман и Курсула су ушли у стазу истовремено када су и Немци избили и пошли
9
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куда је отишла десетина. Дакле, трчали су узбрдо паралелно - једном стазом удесно
Вукман и Курсула, а другом Немци. Пушчана ватра је била са обе стране. Било
је много Немаца, тако да су успели да затворе обруч. Вукман је предложио да се
он и Курсула пробију у село. Бацивши бомбе на Немце, скоковима су се сјурили
у село. Вукман је отишао ка једној згради за смештај сточне хране, а Курсула у
заклон у неки врт. Сматрали су да је боље да буду раздвојени. После непуних сат
времена наишла је група Немаца са везаним Вукманом,13 што је Курсула видео из
свог заклона.
Цео овај догађај описао је Добросав Секулић Курсула у свом писму Светозару Вукмановићу Темпу датираном 18. 6. 1976. године. Курсула је, призивајући у
помоћ сећање, готово до детаља описао шта се десило тога дана.
Касније је од свог команданта одреда Ристе сазнао да су Вукмана обесили у
Доњем Душнику.
*
Позивајући се на сећање учесника Добросава Секулића Курсуле, као и на
сва остала сведочења и материјалне доказе, Светозар Вукмановић Темпо одлучује
да свом брату од стрица Велимиру Вукмановићу, након 35 година од погибије,
подигне споменик. Поред Вукмана тада су погинули и Ранко Радић, земљорадник
из села Давидовца код Сврљига, и Милорад Павловић, трговачки помоћник из
села Јелашнице код Ниша. Како су ова двојица била позната у народу, јер су из тих
крајева, о Вукману се није знало ништа. Сељаци су их закопали све заједно. Након
35 година од погибије није се могло утврдити чије су које кости, па је одлучено да
се ту подигне споменик. Прво су била уклесана имена погинулих бораца које је
народ познавао, док је место за Вукмана било остављено док се не докаже његов
идентитет. Темпо се договорио са члановима породица погинулих око изградње
споменика, тако да сада на том месту постоји мермерни споменик палим борцима у Доњем Душнику.14
Подаци о описаном догађају базирају се на оригиналним сведочењима који
се налазе у Варии бр. 556, која до сада нису објављивана.

13
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РЕЗИМЕ
Светозар Вукмановић Темпо 1976. године настоји да разјасни детаље погибије свог брата од стрица Велимира Вукмановића у Сврљишком одреду 1941. године. У преписци са органима Општинског одбора Савеза бораца Ниша и Гаџиног
Хана, Темпо тражи да се испитају сведоци и све околности у вези са погибијом.
Такође тражи да се утврди идентитет погинулог партизана Вукмана. Саслушавањем сведока, испитивањем разних околности, склапањем многих ситуација у једну целину, као и проналажењем материјалних доказа, сазнаје се Велимирово партијско деловање за време живота и рада у Нишу, као и да је радио као санитарни
контролор у санитарној служби. Виде се његове партијске везе, планови и акције
против окупатора. Закључује се како је отишао у Сврљишки одред, те се тиме може показати да је Велимир Вукмановић заправо партизан Вукман. Након три дана од доласка у Сврљишки одред, Вукман (тј. Велимир Вукмановић) гине у селу
Доњи Душник у Заплању. Темпо на месту погибије подиже споменик као обележје
његовог страдања.
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PRESENTING OF VARIA FROM THE COLLECTION
OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF NIŠ
CORRESPONDENCE OF SVETOZAR VUKMANOVIĆ TEMPO
FOR DETERMINING THE CAUSE OF DEATH
OF HIS UNCLE’S BROTHER
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Summary
Svetozar Vukmanović Tempo in 1976 tries to clarify the details of death of his uncle’s
brother Velimir Vukmanović in Svrljig’s squad in 1941. In his correspondence with
the authorities of the municipal board of the Union of Fighters of Niš and Gadžin Han,
Tempo asks that all witnesses and circumstances of the death of his uncle’s brother be
examined. He also asks that the identity of the killed partisan “Vukman” be determined.
By interrogation of witnesses, examination of different circumstances, so as situations,
reconstructions of numerous situations, and by finding material evidence, Velimir’s activity within the party during his life and work in Niš is discovered, so as the fact that he
worked as sanitary inspector at the Sanitation Office. His connections within the party,
plans and actions against the occupying forces can be seen. It can be gathered how he
went to Svrljig’s squad, and by that it can be concluded that Velimir Vukmanović is actually partisan “Vukman.” After three days from his arrival to Svrljig’s squad, “Vukman”
i.e. Velimir Vukmanović is killed in a village Donji Dušnik in Zaplanje. At the place of his
death, Tempo erected a monument as a mark of his uncle’s brother suffering.

Др Слободан Селинић1
Институт за новију историју Србије
Београд, Србија

Оригиналан научни рад

АРХИВСКА ДОКУМЕНТА КАО ИЗВОР ЗА
СТАВОВЕ ЈОСИПА БРОЗА: КАКО ЈЕ ТИТО
„(АУТО)ЦЕНЗУРИСАН“
Апстракт: У раду су, превасходно на основу докумената из Архива Југославије,
анализиране разлике између интегралних говора Јосипа Броза приликом посета Србији и
онога што је, после редактуре његових говора, објављивано у јавности. Истраживано је ко
је и из којих разлога одлучивао да одређени делови Титових говора не буду објављени или
да буду објављени у прерађеном облику.
Кључне речи: Јосип Броз Тито, говори, Србија, штампа, историјски извор

Јосип Броз је истраживачка тема несагледивих граница. Истраживаче су до сада
занимале његова породица, порекло, револуција на чијем је челу био, природа власти после рата, спољна политика, утицај на унутрашњу политику, обрачун са противницима и бројне друге теме. Пажњу су привукле и његове званичне посете и
путовања унутар државе.2 На примеру тих путовања сагледаћемо у којој мери су
оригинални говори Јосипа Броза верно преношени у јавности. Акценат смо ставили на шездесете и седамдесете године 20. века.
Овај архивски извор је прворазредног значаја. Чине га оригинални Титови
говори онако како су пренети са магнетофонске траке, без икаквих измена. То је оно
што је он стварно рекао. Потом је, међутим, следила стилизација тих говора. По1
2

научни саветник, slobodanselinic@gmail.com
Tito – Partija, zbornik radova sa naučnog skupa „Tito – Partija“ održanog od 2. do 5. decembra
1987. godine u Kumrovcu, I-II, Beograd 1988; Тито у Ваљевском и Подринском крају, Београд 1981; Tito u Kruševcu, Beograd 1981; Тито у Неготинској крајини, Бор 1981; Тито у
природи и лову, Београд 1980; Tito. Govori u Leskovcu, Prokuplju i Osijeku, Beograd 1968;
Tito u Srednjem Pomoravlju, Svetozarevo 1977; Danilo Todorović, Tito – lov – politika (Tito
u lovu, lov u politici), Beograd 2010; Vladimir Petrović, Titova lična diplomatija, Beograd
2010; Милутин Живковић, Посета Јосипа Броза Тита Косову и Метохији (25-28. марта
1968. године) у светлу постбрионских дешавања у покрајини, Баштина, 30/2011, Ужице
2011, 135-151; Dragomir Bondžić, Titove titule. Josip Broz i naučne ustanove, Tito – viđenja
i tumačenja, zbornik radova (urednik Olga Manojlović Pintar), Beograd 2011; Драгомир
Бонџић, Јосип Броз у Јужној Србији 1968. године, Лесковачки зборник 51/2011, 143-160;
Slobodan Selinić, Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih
godina 20. veka, Tito – viđenja i tumačenja, zbornik radova (urednik Olga Manojlović Pintar),
Beograd 2011, 329-346; Слободан Селинић, Посета Јосипа Броза Лесковцу 1953. године,
Лесковачки зборник LI, 2011, Лесковац 2011, 329-342.
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некад се радило о преправкама у тексту оригиналног говора, додацима, прецртавањима, дописивањима и слично, до те мере да је сам оригинални текст понекад
тешко употребљив. Често су прављене нове верзије са унетим исправкама, па поново слате на редиговање, после чега је следило ново прекуцавање и тако редом
док не би настао прерађен и за јавност подобан текст. Управо зато је рад на документима који садрже оригиналне Титове речи од прворазредног значаја за научнике, јер су његови ставови у пуној мери садржани само ту, а не у текстовима
објављеним у штампи или у сабраним делима. Реч је о више стотина докумената
различитог обима и значаја, зависно од дужине говора и важности теме о којој је
говорио. Документа се чувају у Архиву Југославије у Београду у фонду 837, Кабинет председника Републике.
Формално, посете су организоване на иницијативу оних који су желели да
угосте југословенског председника. Тито је позиве добијао са свих страна – од
општинских и покрајинских органа власти и партијских руководстава, фабрика,
рудника, школа, сајмова итд. О организацији посета бринуо је Протокол Председника Републике у сарадњи са републичким и локалним органима власти. Титу су
давани предлози програма посете, а последњу реч је увек давао он – по питању датума посете, начина путовања, о томе да ли ће неки сусрет бити избачен или унет у
програм посете итд. Датум посете је зависио од његових обавеза, датуми су неретко померани, а посете одлагане. Отварање неке фабрике или нека друга свечаност
прилагођавани су Титу и његовом распореду.
Титове посете брижљиво су припремане. Ништа није препуштано случају.
Сатница његових активности током посете планирана је у минут. Прецизно је одређивано његово кретање, маршрута, ко ће га и где сачекати, куда ће проћи, ко ће
од сарадника из републичког и савезног врха и домаћина бити уз њега, када ће се и
где одморити, ручати, вечерати, преспавати, чиме ће се возити и сл. Титов долазак
у неки град био је за ту средину велики догађај – празник. Тада су пуштане у рад
фабрике и друга привредна постројења, у част његовог доласка отваране су културне манифестације, град је мењао изглед, сређиване су саобраћајнице. Градови
су били окићени заставама, транспарентима, славолуцима, а Тито је по правилу
ишао отвореним колима или пешке између шпалира грађана који су пут којим је
пролазио засипали цвећем.
Није требало само припремити посете Јосипа Броза бројним градовима,
привредним, културним и другим организацијама и свечаностима, већ је било неопходно припремити и њега за посете. То је од његових сарадника захтевало да прикупе и ставе му на сто обиље материјала. Савезне и републичке службе, покрајински и локални органи, привредне организације и други, слали су извештаје, елаборате и анализе које су затим често пролазиле још једне руке, јер их је требало
„сажвакати“, избацити сувишно и Титу доставити што употребљивији и речитији документ. То га је чинило веома добро обавештеним о стању у земљи, јер су се
у овим документима често налазили и они у којима је о проблемима говорено отворено или они у којима су изношени поверљиви подаци. Тако је Тито читао о
привредним кретањима и проблемима, положају пољопривреде, историјату, производњи и актуелним проблемима бројних фабрика, рудника и других привредних

Др Слободан Селинић

организација, одликама многих општина (број становника, површина, економске
особине, развитак културе, школства, здравства...), културним и историјским знаменитостима, достављани су му извештаји УДБ-е са обавештајним и безбедоносним подацима. Пред Титову посету Борби Јоже Смоле је 9. фебруара 1969. тражио од Блаже Мандића из Службе за штампу Генералног секретаријата Председника Републике да прибави бројне податке о раду ове куће. Титу су били потребни
подаци о тиражу југословенских дневних и вечерњих листова, а посебно детаљни
требало је буду подаци о тиражу Борбе (ћирилично и латинично издање), као и
да по годинама буде приказан пад тиража Борбе после 1965. Следеће што је Тита
занимало били су подаци о дотацијама датим овом листу, као и о његовом дефициту. Затим, подаци о финансијском стању НИП Борба, програму његове графичке
реконструкције и модернизације, личним дохоцима новинара Борбе и Вечерњих
новости са образложењем зашто су новинари Вечерњих новости били плаћени
неупоредиво више од новинара Борбе. Када је реч о кадровском саставу Борбе,
Тита је највише занимало колико је новинара напустило лист и отишло у друге
редакције у последње две године, а посебно колико је њих прешло у Вечерње новости. Председника је занимало и колико је седница за последње две године одржао Издавачки савет листа, тражио је да се прибави мишљење Савезне конференције ССРНЈ о Борби и појединим њеним издањима. Од директора Борбе Моме
Марковића захтевао је кратак извештај о основним проблемима листа, као и о
стању у НИП Борба. Све ове податке Тито је требало да има на столу најкасније
три дана пре посете. Поступајући по овом захтеву, Блажо Мандић је податке прикупио и проследиo пет дана пре посете, с тим да је, пошто су информације које
је Борба доставила биле сувише оптерећене цифрама, доставио и изводе са мање
цифара, а Протоколу Председника је препустио да одлучи које ће податке Тито да
користи.3
За посете листовима и очекиване разговоре са новинарима Тито је унапред
добијао питања која ће му бити постављена, а сарадници су му онда достављали
материјале о тим темама. Пред посету Борби 1969. директору ове куће Моми Марковићу скренута је пажња да би Титов разговор са новинарима Борбе пре свега
требало да буде оријентисан на разматрање проблема југословенске штампе и новинарства. Тито је пред посету Борби унапред добио седам питања, а да би одговорио на њих састављен му је „кратак“ подсетник на дванаест страна.4
Титове посете су за централне медије, као и за локалне у срединама које
је посећивао, биле прворазредни догађај. Радио Приштина је 13. априла 1971. информисала слушаоце о Титовој посети у седамнаест говорних емисија (извештаји,
репортаже и директни преноси из Гњилана). Директно је преношен дочек у Гњилану и његов говор грађанима, а изводи из говора понављани су у више емисија.
Скоро цела емисија на турском језику у 18.30 била је посвећена Титовој посети.
Рилиндија је 14. априла Титовој посети посветила првих шест страна. Централна
3

4

Архив Југославије (АЈ), фонд 837, КПР, II-1/159, Посета Борби, 19. II 1969, Припремни
материјал; Информативни материјал.
АЈ, фонд 837, КПР, II-1/159, Посета Борби, 19. II 1969, Разговор председника Тита са
новинарима Борбе.
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штампа је о њима скоро увек писала на првим странама. Било је веома мало одступања од тог правила. Један од њих била је Титова посета Бачкој Паланци
1974. о којој је Политика писала тек на седмој страни, јер је прве две стране заузео његов интервју Комунисту. Тита је са првих страна могао да склони само Тито.
Посете Јосипа Броза југословенским крајевима за истраживаче су вишеструко вредан извор – из њих се може сазнати о приликама у држави, привреди,
унутрашњости земље, односима међу политичарима, али су међу највреднијим
сазнањима ставови који се налазе у Титовим говорима одржаним у тим приликама.
Титови говори су снимани и прекуцавани са траке. Његово излагање у разговору са политичким активом Ђаковице 27. марта 1967. „скидано“ је са траке у
колима од Ђаковице до Пећи.5
После тога говори нису увек преношени у потпуности верно, већ је интегрална верзија (она која је прекуцана са траке) преправљана и дорађивана, па је у
штампи један део препричаван, други цитиран, трећи избациван итд. Извесно је
да је Тито понекад читао оно што је изјавио и одобравао да буде објављено или
не, па тако није дозволио да његово излагање у Политици 1969. буде објављено. Говор који је одржао политичком активу Косова и Метохије у Пећи 28. марта 1967. прекуцан је са траке, преправљен, дат њему да га прочита, а потом је он
унео још пар измена и одобрио да се објави („Може у штампу. Т.“).6 Такође је
прерађен и његов говор приликом разговора са културно-просветним радницима
Косова у Приштини 25. марта 1967. године. Прегледао га је Владимир Поповић и
тек онда је дат Комунисту да буде објављен.7
Понекад се радило и о потреби да се говор стилизује, тим пре ако је било
речи о живом говору, сусрету са неком делегацијом „у ходу“. Титове речи на састанку са делегацијом градитеља Ђердапа септембра 1969. да је та година била
родна и да је „свугдје добро родило осим камена, разумије се, камен је остао исти“
биле су изостављене, јер доскочица о камену који те године једини није боље родио него раније није била адекватна Титовом положају.8
Питање је да ли су баш сасвим верно са траке прекуцаване Титове речи, али
ако постоји разлика између снимка са траке (радијски снимак) и прекуцаног текста, пре него што је он бивао прерађен за потребе објављивања, те разлике су незнатне и можда потичу од тога што дактилограф приликом куцања није добро чуо
неку реч. За разлику од каснијих прерађивања говора, те грешке су мале и вероватно ненамерне. Тако између радијског снимка Титовог говора у Зрењанину 1969.
у коме је оштро напао Драгослава Михаиловића поводом представе „Кад су цветале тикве“, а који је користио А. Новаковић, и текста који је прекуцан са траке и
5

6

7

8

АЈ, фонд 837, КПР, II-1/130, Посета Косову, 25-28. III 1967, Излагање председника Тита
приликом раговора с политичким активом Ђаковице...
АЈ, фонд 837, КПР, II-1/130, Посета Косову, 25-28. III 1967, Излагање председника Тита
приликом разговора с политичким активом...
АЈ, фонд 837, КПР, II-1/130, Посета Косову, 25-28. III 1967, Излагање председника Тита
приликом разговора с културно-просветним радницима Косова...
АЈ, фонд 837, КПР, II-1/175, Посета Источној Србији, 20-22. IX 1969, Брестовачка бања,
21. IX 1969, Завршна реч...
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који се чува у Титовом архиву, постоје сасвим незнатне разлике. Између осталог,
према тексту из Титовог архива, он је извређао аутора: „Изгледа његова тиква који
је то писао не схвата, јер она је изгледа потпуно гњила итд.“, док Новаковић у својој књизи уместо „не схвата“ наводи „не цвате“. У сваком случају, тај говор је са
траке прекуцан, а онда прерађиван за објављивање, па су увреде ублажене, те је
Политика сутрадан ипак избегла да Михаиловићеву главу назове „тиквом“, а и
уместо да буде „гњила“, у њој је „само“ било „нешто мутно“.9
Најчешће су на путу од магнетофонског записа до страница штампе мењани делови говора о унутрашњој ситуацији и међународним односима.
Онај ко је вршио редакцију Титовог говора често је прецртавао читаве његове реченице са верзије прекуцане машином са траке, а онда понекад прецртавао
и своје реченице у којима је давао своју верзију Титовог говора па писао нову, дакле трећу верзију која је ишла у новине. Тако се понекад дешавало да у јавности
буду објављени читави пасуси Титовог говора у којима није било скоро ниједне
речи коју је он стварно изговорио, већ је само смисао и то прилично далеко бивао
погођен, а изостављани су читави сегменти његовог говора који нису били подесни за објављивање. Речит је пример његовог обраћања градитељима Ђердапа у
Брестовачкој бањи 1969. године. Уместо „У бази доље, од огромне већине, морам
да кажем, људи стрепе за нашу заједницу, они хоће да се наша заједница одржи.
Доље нема ни Србин, ни Хрват, ни Словенац, ни Македонац, ни Црногорац, ни
шта га ја знам Босанац, него су они сви за то да ми ту заједницу учврстимо. Е сад
знате када се већ почне причати, а прича се горе не доље, откуда све то потиче, ја
не могу да вам кажем, али има и вањских, спољних фактора који ту прилично дјелују“ објављено је „Могу одмах да кажем да у бази нашег друштва постоји добро
расположење и да наши произвођачи теже даљем јачању југословенске социјалистичке заједнице. Они су дубоко свесни да је њихова будућност само у снажној
социјалистичкој Југосавији и они својим залагањем раде на даљем развитку наше
заједнице равноправних народа и народности како би она била што чвршћа и што
јединственија“. Дакле, избачена су чак три важна сегмента Титовог говора: да су
грађани стрепели за опстанак земље, да је кривица за такво стање била у руководству („прича се горе не доље“) и да је таква ситуација инспирисана и деловањем „непријатеља“ из иностранства. Тако је овај сегмент његовог излагања пренет
јавности само у уобичајеним фразама.10
Титово упозорење изговорено у источној Србији 1969. да је обилазећи земљу
током те године наилазио на „врло алармантна гледишта да је то већ дошло код
нас у Југославији до дезинтеграције наше заједнице“ није уопште објављено, као
ни следеће реченице: „И да нема Савеза комуниста Југославије нема Југославије.
Ако би то престало ја вам кажем било би катастрофално за нашу земљу“, можда
9

10

АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X 1969,
Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...; А. Новаковић, Како је Тито
разбијао „тикве“. Историја забране позоришне представе „Кад су цветале тикве“
Драгослава Михаиловића (ЈДП, 25. Х 1969), Београд 2004, 50, 51; Политика, 26. 10. 1969, 2.
АЈ, фонд 837, кпр, II-1/175, Посета Источној Србији, 20-22. IX 1969, Брестовачка бања,
21. IX 1969, Завршна реч...
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зато што су ова упозорења деловала прејако, па не би одговарала слици о добром
стању у земљи која је креирана пред домаћом јавношћу и светом.11 У потпуности
је изостављен следећи део говора у Брестовачкој бањи септембра 1969. у коме је
критиковао писање штампе, повезујући га са деловањем непријатељских утицаја
из иностранства: „Онда ова разна наклапања разна причања, то су велики градови,
Београд, Загреб, Љубљана, Скопље или Сарајево итд. а то је највеће стјециште свих
могућих струјања извана и онда ту се сада... Новине наше, штампа она нам збиља
медвеђу услугу прави низ година. И ту ћемо морати мало оштрије ствари узети у
руке. И питање наше културе, не само економског развитка, и културе итд. ми ћемо
то морати чвршће узети у руке.“ У делу говора у коме је говорио о потреби очувања југословенске државе и да ниједна република или народ нису довољни сами
себи, изостављена је реченица у којој је стајало да су у тадашњем свету „велики
подјармљивали мале“ и да им често нису признавали суверенитет.12 Дан после Титове посете Борби, фебруара 1969, овај лист је доста верно пренео његове речи из
разговора са новинарима, али је сасвим избачен део у коме је говорио о Косову и
Метохији и у коме је Албанцима и Косову негирао само право на републику и отцепљење, али им је давао сва права која су имале друге републике. Проблеме на
Косову и Метохији сводио је на социјалне и класне, скоро сасвим занемарујући
албански национализам и сепаратизам и не помињући Србију као оквир у коме
Косово мора да остане, већ само Југославију.13
У штампи је у потпуности прећутан и Титов говор на ручку у Петроварадину после обиласка Пољопривредног сајма у Новом Саду 11. маја 1968. године.
У овом говору је на живописан начин казивао о последицама суше на пољопривредну производњу те године, али и о страном капиталу и инвестицијама на југословенском тржишту.14 Зависност југословенске пољопривреде од временских прилика и неприлика била је стална Титова брига. Проблеми које је суша направила
пољопривредним усевима 1968, посебно пшеници, навели су га да се овој теми
врати и после разгледања Сајма, у говору на ручку у Петроварадину. У том говору,
који у штампи није објављен, Тито је упозорио представнике крупних газдинстава
да су „дубоко орали али ће плитко жети“. Отворио је врата страном капиталу и
инвестицијама на југословенском тржишту нудећи им све гаранције, при чему се
Југославија не би одрицала самоуправљања, а страни капитал би имао загарантован профит.15 „Ми смо гледали тај велесајам у том проклетом лијепом времену.
Знате, када сам ишао из Београда ја сам ставио црне наочаре, јер ми је сунце сметало, и онда ми нешто све изгледа као облаци. А ја сваки час погледам и видим
нема облака него наочари моје дјелују. То сам радио и овдје на сајму. Да није тог
сунчаног елемента, временског елемента, овај велесајам би факат био врхунац
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АЈ, фонд 837, кпр, II-1/175, Посета Источној Србији, 20-22. IX 1969, Брестоваачка бања,
21. IX 1969, Завршна реч...
АЈ, фонд 837, кпр, II-1/175, Посета Источној Србији, 20-22. IX 1969, Брестовачка бања,
21. IX 1969, Завршна реч...
АЈ, фонд 837,КПР, II-1/159, Посета „Борби“, 19. II 1969, Разговор председника Тита са
новинарима „Борбе“; Борба, 20. 2. 1969, 6.
АЈ, фонд 837, КПР, II-1/146, Посета пољопривредном сајму у Новом Саду, 11. V 1968.
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досадашњих свих достигнућа, досадашњих свих манифестација овог велесајма.
Али он је дао своју слику која није пролазна, која говори о томе да без обзира на
сунце, без обзира на ово што нас је ове године погодило, ја мислим, ја још увјек
вјерујем да ће доћи киша, јер ја осјећам по мојим ногама /смех/. Ако буде кише ја
не жалим своје реуматичне болове... Кад смо ми летили изнад облака над разним
земљама, гледали смо кумулусе како се они формирају итд. Ја сам рекао, слушајте
ове кумулусе би могли примјенити у своју сврху, да не буду они само путовали
тамо а да никоме не одговарају, да никоме ништа не дају. Е ту наука треба још да
каже своје.“16
Најчешће су „страдали“ они делови Брозовог говора који су се односили на
осетљива питања унутрашње политике и спољну политику земље и међународне
односе. На њима су преправке биле најзначајније. Титове речи о међународним односима и спољној политици Југославије често су морале да буду озбиљније преправљане пре објављивања у штампи, јер су његови јасно изнети ставови неретко
били недовољно тактични, тј. исувише експлицитни.
Део излагања у Брестовачкој бањи септембра 1969, у коме је говорио о монолитности земље, доста верно је препричан у следећој форми: „Кад је ријеч о монолитности наше земље, ја не пристајем ни на какве компромисе. У том погледу
нећу ни са ким компромис да правим, докле год сам на овом мјесту. Није мени лако
када морам да отворено кажем понекад неку истину која некога јако погађа. Само,
ја сам ријешио да се нећу обазирати на то да ли ћу се неком замјерити или не. Докле год сам на том мјесту, ја ћу се доследно залагати за то за шта сам се борио
читавог живота, за шта су се у народноослободилачком рату борили народи Југославије, на челу са комунистима: за јединство наше земље, за просперитет, за
изградњу социјализма, за несметан развитак самоуправљања, за јачање југословенске социјалистичке заједнице.“ Међутим, на крају је изостављен мали део у
коме је навео да су се он и комунисти борили и против покушаја да се унутрашњи
развитак земље „расплињава са неким теоријицама са Запада“, а онда је потпуно
избачено неколико реченица: „Ја сам за то да смо ми слободна земља, независна
земља, да ћемо се борити за своју независност и суверенитет без обзира шта мислио Совјетски Савез и на Западу. То сам ја рекао и Громику кад је био ту код нас
да ми сматрамо да треба сарађивати са свим земљама, то је наш принцип сарадње
са свим земљама без обзира на друштвени систем. Али, разумије се, никада ми не
заборављамо, да ипак наше мишљење јесте да би било потребно да се Совјетски
Савез и друге социјалистичке земље прилагоде томе, да схвате наше принципе, да
ми градимо социјализам, да ми сматрамо да је потребно да се међународни односи развијају у само једном позитивном правцу, да се спријечи највећа катастрофа, то јест нови рат.“17
У значајној мери је „цензурисан“ део Титовог говора на састанку са
„друштвено-политичким активом“ Ваљева у Дому ЈНА 18. маја 1967. године. Тито
је био веома изричит када је говорио о међународној ситуацији и није нимало би16
17

АЈ, фонд 837, КПР, II-1/146, Посета пољопривредном сајму у Новом Саду, 11. V 1968.
АЈ, фонд 837, кпр, II-1/175, Посета Источној Србији, 20-22. IX 1969, Брестовачка бања,
21. IX 1969, Завршна реч...
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рао речи да би осудио америчку политику. Његова осуда америчке политике, рата
у Вијетнаму, догађаја у Грчкој и на Блиском Истоку у југословенској штампи је
пренета без експлицитних описа које је изрекао у Ваљеву. У штампи је забележено да је осудио политику мешања са стране у послове других држава и да рат у
Вијетнаму и догађаји у Грчкој и на Блиском Истоку могу да имају негативне међународне последице. Није пренета његова директна осуда ЦИЕ и америчке владе и
поистовећивање Американаца у Вијетнаму са Немцима у Југославији током Другог светског рата.18 Титове праве речи објављене су 1981. и то стилизовано, не сасвим верно, у монографији о његовим посетама ваљевском и подринском крају.19
Шта је тачно рекао? Тито је проценио да су Американци на Блиском Истоку
доживели „фијаско“ и да ће ићи на даље заоштравање, укључујући и ратне подухвате или ће на Далеком Истоку проширивати ескалацију, користећи стање односа
СССР-а и Кине, јер су видели да СССР не жели да се упусти у ратне авантуре, а и
да Кина неће ступити у рат због Северног Вијетнама. Европска безбедност је за
Тита постала „илузија“, јер се Европа не може обезедити „изнутра“ и то због „империјалистичких планова који су већ одавно направљени“. Тито је закључио да
Американци не ублажавају притисак на арапске земље на Блиском Истоку и да су
спремни на рат, док би СССР тешко могао да ступи у рат због Блиског Истока.20
„Ово што се сада догађа у Вијетнаму, тамо Американци почели су све више и више, не носе мртве у авион кући него бродовима, па изгледа да немају доста ни
дасака да праве ове... жртве. Они се нису надали, Американци, да ће морати сами
гинути, него да ће помоћу тих домаћих тамо људи рјешавати своје стратешке проблеме. И они су запали у једну тешкоћу и то крупну тешкоћу. Они не могу да изађу на крај са оваквим полунаоружаним или скоро ненаоружаним народом, као
што смо ми ту, као што су и Нијемци код нас у Југославији, не могу изаћи на крај
и они постају све бешњи и они ће покушати и покушавају већ на другим мјестима. Ово што се догодило у Грчкој то је ствар сигурно американске организације
ЦИА итд. Та организација не ради без везе и знања са оним најодговорнијим људима. Вјеројатно да раде. Можда понекада само, ако успије, онда је добро, а ако
не успије онда они нису криви, они горе... Но није тај само један план за Грчку
да унутрашњи систем спрече у даљем прогресивном демократском развитку, него
то је и опкољавање Блиског Истока и то је опкољавање и нас. Овај случај са Италијом, Фанфани, питање зоне Б, то је иста ствар и саставни дио тог плана. Они
имају далекосежне планове направљене. На примјер план за Грчку, онај преокрет
је месецима био направљен прије тога. То је натовска ствар, али не натовска у којој би учествовале Норвешка, Данска, Холандија итд. Оне нису, оне су само чланице. (Сад протествују). Да, кад виде куд их ове воде.“21
Због изнетих погледа о међународној ситуацији, у штампу није доспело ни
18

19
20
21

АЈ, фонд 837, КПР, II-1/132, Посета председника Тита Ваљеву, 18. V 1967, Забелешка о
излагању председника Тита приликом разговора да друштвено-политичким активом...;
Политика, 19. 5. 1967, 2.
Тито у Ваљевском и Подринском крају, Београд 1981, 265.
АЈ, 507, III/127, IV Заједничка седница ПЦК СКЈ и ИК ЦККСКЈ, 31. V 1967, Прилог 2.
АЈ, 837, КПР, II-1/132, Забелешка о излагању председника Тита приликом разговора...
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оно што је Тито рекао новинарима приликом посете Политици 1969. године. Сам
Тито је интервенисао да се његове речи не објаве, јер је то што је рекао о међународним односима било само за интерну употребу, а не за јавност. Износећи утиске
из посете Румунији Тито је разговоре са тамошњим врхом означио као „врло исцрпне и врло искрене“, код Румуна је уочио жељу за сарадњом у разним индустријским гранама и међусобне односе означио као „одличне“. Коментаришући
долазак Никсона на чело САД-а Тито је уочио да је он, пре доласка на власт, „пажљиво изучио међународну конста(е?)лацију“ и да је из тога извукао поуке, па ће
се „флексибилније поставити“. У односима САД-а и СССР-а је уочио жељу да се
„на неки начин договоре“ јер су свесни да неће лако моћи да победе једна другу,
али је Тито уочавао појаву Кине као „новог фактора“ који се све „флексибилније
поставља према вани“, желећи да изађе из „својих зидова“. Тито је процењивао да
је Кина „извор извесне забринутости за Совјетски Савез“, јер ће једног дана постати „атомска велесила“. За „најосетљивији проблем“ означио је Блиски Исток где
„једног дана може пожар да букне“. Тито се сложио са новинарима да су догађаји
у Чехословачкој зауставили процес попуштања затегнутости измећу Истока и Запада, али је посебну пажњу обратио на Средоземље, где је дошло до концентрације америчке флоте. Процењиво је да се и Италија и Француска, са којима је Југославија имала добре односе, томе противе, Мароко такође, „а нису одушевљени ни
Алжир и Грчка“.22
Ови ставови нису били за ширу јавност. После разговора са новинарима Политике, из ове куће је у Кабинет Председника Републике стигла „верзија“ овог разговора, али она није добила одобрење да буде објављена у штампи. Јоже Смоле је
са Бриона 9. фебруара обавестио Блажу Мандића из Службе за штампу Генералног
секретаријата Председника Републике да се Тито није сложио да се други део његовог излагања у Политици (о спољној политици) објави у штампи, јер је он био
„искључиво за унутрашње, интерне потребе“. Смоле је захтевао да се „друговима из
редакције Политике“ поново скрене пажња да не препричавају поверљиве податке
о међународним односима које је Тито изнео у разговору са новинарима приликом
посете Политици. Тражио је од Мандића да се и руководству РТВ Београд скрене
пажња да не би смели да објаве „филм разговора“, јер је то само „документарни
материјал“ и тражио је да се тај филм преда служби Генералног секретаријата, где
би се ставио у архиву. Мандић је поступио по директиви и истог дана је разговарао
са Здравком Вуковићем, Милојком Друловићем и Миливојевићем (вероватно је реч
о Драгољубу Миливојевићу Учи, заменику главног уредника Политике) и још једном их упознао са овом поруком.23
22
23

АЈ, 837, КПР, II-1/158, Београд, 6. II 1969.

Друг Блажо Мандић
Служба за штампу Г. С. П. Р.
Београд
Као што сам већ јавио телефоном другу Свети Милановићу /ордонансу, мајору/ друг
Председник се не слаже с предлогом да се објави други део његовог излагања у
Политици. Тај део излагања био је искључиво за унутрашње, интерне потребе. Треба поново скренути пажњу друговима из редакције Политике да не препричавају
поверљиве податке о међународним односима које је друг Тито изнео у разговору
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Некад није требало чекати да стигне директива да се не објављује оно што
Тито каже, јер је то сам Тито током говора сугерисао. Усред објашњавања деловања
страних шпијуна у Југославији и утицаја споља на омладину у говору у „Галеници“ 15. јуна 1971. Тито је рекао да би „желио да новинари то баш све не пишу, што
ја кажем“, те је тај део говора у штампи пренет врло уопштено и штуро.24
И у случају Титових наступа у источној Србији септембра 1969, највећу
„цензуру“ је доживео говор о спољној политици земље и међународној ситуацији,
одржан на састанку са друштвено-политичким активом у Бору 22. септембра исте
године. Броз је врло детаљно говорио о спољнополитичким темама. Највећу пажњу је усмерио ка поправљању односа са СССР-ом, нарушених совјетском интервенцијом у Чехословачкој 1968. године. У размишљањима о југословенско-совјетским односима у том тренутку полазио је од оцене да је осудом догађаја у Чехословачкој Југославија заоштрила односе са СССР-ом и социјалистичким земљама
и да се они још увек нису вратили на ниво пре интервенције. Југословенски врх
је процењивао да се не би требало даље „качити“ и зато је штампи наложено да
„не драматизира ствари и тиме заоштрава односе“. Став Југославије је био да би
у односима са СССР-ом требало гледати напред, не враћати се на старе сукобе,
не свађати се сваких пар година и изнова мирити. Међутим, Тито је истовремено
одбацивао могућност да Југославија било када призна да је совјетска интервенција у Чехословачкој била исправна. За њега је велики значај имала чињеница да
економски односи Југославије и СССР-а нису страдали због сукоба.25 Ови ставови су били у складу са закључком да у Југославији не би требало да буду „већи
Чеси од самих Чеха“ и да би по питању догађаја у Чехословачкој требало заузети
став пасивности, тј. како се Тито изразио на састанку са групом југословенских
амбасадора, 18. марта 1969, у југословенској јавности не би требало стално подсећати на догађаје у Чехословачкој „кад ти сами руководиоци нису довољно способни да се боре“. Сматрао је да не би требало у штампи „ситничарити и стално то
натезати и растезати“, јер је то „иритирало“ совјетску страну, већ уместо тога само
повремено спомињати Чехословачку и то у функцији истицања југословенских
„принципијелних ставова према таквим методима какав је употребљен“.26 Истоу Политици. Потребно је разговарати и са руководством РТВ Београд да се филм
разговора са другом Титом не сме објавити. То је само документарни материјал.
Било би најбоље да се тај филм преда служби Г. С. П. Р. (Генерални секретаријат
Председника Републике - прим. С. С.) и да се стави у архив.
С другарским поздравима,
Бриони 9. II 1969. 					
Јоже Смоле

24
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АЈ, фонд 837, КПР, II-1/158, Посета НИП „Политици“, 6. II 1969, Београд, 6. II 1969;
Здравица у „Политици“; Разно.
АЈ, 837, КПР, II-1/204, Излагање председника Тита...; Реч председника Тита на крају
разговора...
АЈ, 837, КПР, II-1/175, Бор, 22. IX 1969, Завршна реч на састанку у Бору.
АЈ, 837, КПР, II-2/393, Пријем наших амбасадора, Београд, 18. 3. 1969; Драган Богетић, Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Чехословачкој 1968.
године, 1968 – четрдесет година после, зборник радова (уредник др Радмила Радић),
Београд 2008, 158.
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времено, југословенски председник је у источној Србији посебно наглашавао да
поправљање односа са СССР-ом није значило да Југославија иде „једним смером“,
тј. није се одрицала добрих односа са западним државама, међу којима није било
ниједне земље са којом Југославија није имала нормалне односе. Истакао је да су
се односи са Француском даље побољшавали, па је било изгледа да ће се Француска заузети да се у ЗЕТ-у укину високе царине према југословенском извозу. По
овом питању је очекивао помоћ и од Западне Немачке и Италије. Југословенско-италијанске односе је оценио као „јако добре“. Важан сегмент југословенске спољне
политике била је и сарадња са „трећим светом“, а Тито је за ову прилику издвојио
велики значај пословања југословенских фирми, пре свега грађевинских, у овим
земљама, нарочито у Либији, Пакистану, Етиопији и Замбији. Локалне функционере источне Србије је упознао и са неким детаљима тек завршених разговора са
Чаушескуом. Осим што је поновио разлоге за одбијање предлога да две земље граде Ђердап 2, Тито се жалио и на природу економских односа са суседном државом,
тј. да је Југославија тешко добијала робу која је добро плаћана у доларима, а лакше ону робу која није била „доларска“. Када су била у питању светска жаришта,
највише се концентрисао на сукобе на Блиском Истоку. У складу са од раније познатим југословенским ставовима у арапско-израелском конфликту, главног кривца је видео у Израелу и САД које су стајале иза јеврејске државе.27 Ситуацију на
Блиском Истоку је окарактерисао као веома тешку: „Израел још увијек, осјећајући
своју надмоћност у техници па и у нечему другом што ја нећу да кажем, они чврсто
настоје да задрже територије, нападају и даље, агресивније подухвате праве према
арапским земљама.“ Страховао је да би тај рат могао да се распламса у велики сукоб на Блиском Истоку чији би пламен захватио и шире подручје. Процењивао је
да Американцима није било стало да се Суецки канал отвори, јер им је интерес
био да „Руси не могу да иду Суецким каналом у Индијски океан“. Са друге стране,
интерес Совјета и других држава је био да се што пре направи споразум и да се
канал отвори, јер су се градили велики бродови од по 200.000 тона, а међу тим државама је била и Југославија, која је градила један брод од 240.000 тона носивости.
Тито је постављао и границу америчког мешања у конфликт на Блиском Истоку
– сматрао је да они ипак не желе да на Блиском Истоку зарате са СССР-ом, јер су
већ били ангажовани у Вијетнаму, где су видели „шта значи заратити са једном
земљом која има тежње да буде самостална, да сама собом управља, колико то кошта. То их огромно кошта, и још не би хтели на једном мјесту још за сада да се
увале у један сличан сукоб“. Није крио разочарање Уједињеним нацијама, односно
није имао илузија у могућност да светска организација уради било шта како би
се смирио сукоб на Блиском Истоку. Тито је детаљно описивао и одржавање Консултативног састанка ванблоковских земаља у Београду јула 1969. године.28 Изјавио је да су на Југославију вршени притисци са Истока да одустане од састанка,
јер се СССР плашио да би он могао да буде искоришћен за напад на њега због
догађаја у Чехословачкој, што Југославија није дозволила, па су на састанку
27
28

Dragan Bogetić, Aleksandar Životić, Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967, Beograd 2010.
Dragan Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi 1961-1971, Beograd 2012, 279-282; Olivera
Bogetić, Dragan Bogetić, Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti, Beograd 1981,
54-55.
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коришћени само они елементи на основу којих се могао постићи договор, јер се
радило о великом броју земаља које су биле хетерогене. Зато су се окупиле око
онога што им је било заједничко – питање независности и суверенитета и помоћи
земљама у развоју. Тито је постављао услове и око одржавања евентуалног новог
састанка на врху, тј. састанка шефова држава и влада несврстаних земаља – он не
би смео да има само „сврху неке манифестације, неких декларација, јер декларација остаје на папиру“, већ би се морало „нешто покренути унутар самих тих земаља...
и у погледу економске сарадње“. Економска питања је покретао, јер није био задовољан тиме што су многе несврстане земље продавале своје сировине по ниским
ценама великим државама, а онда су их ове друге даље препродавале уз велики
профит. Сматрао је да би, уместо тога, земље у развоју морале да између себе директно послују.29
Од oвог говора у штампи објављено је само неколико реченица о градњи
Ђердапа 2 и то у контексту критике штампе која је о томе писала и тако изазивала
проблеме у међурепубличким односима. Говор је најпре редигован, а онда пренет
само уском кругу савезних и републичких партијских и државних функционера. Ту
редиговану верзију је Јоже Смоле 25. септембра послао Марку Врхунецу у Генерални секретаријат Председника Републике са молбом да га пошаље свим члановима Извршног бироа Председништва СКЈ, председнику Савезне скупштине Милентију Поповићу, председнику СИВ-а Митји Рибичичу, заменику државног секретара за иностране послове Антону Вратуши, председнику ЦК СКС Марку Никезићу, председнику Скупштине Србије Дражи Марковићу, председнику Одбора за
спољне послове Већа народа Савезне скупштине Вељку Мићуновићу и председнику Савезне конференције ССРНЈ Вељку Милатовићу. То су биле једине личности,
осим оних који су присуствовали састанку, које су смеле да буду упознате са Титовим ставовима у вези са спољном политиком.30
Титова анализа међународне ситуације, посебно кризе на Блиском Истоку,
изнета приликом посете Бачкој Паланци 1973, у штампи је пренета у уопштеним
оценама. Нису објављени његова анализа узрока арапског пораза, оцена нафтне
кризе, истицање значаја Либије и Гадафија у снабдевању Југославије нафтом, већ
су читаоци само упознати да је југословенски председник истакао важност јединства несврстаних земаља и да се заложио за избегавање оружаних сукоба и праведно решавање спора на Блиском Истоку.31
Заправо, говорио је много детаљније. Био је песимиста по питању перспективе за постизање мира на Блиском Истоку због „тврдоглавости тих Израелаца“
који нису хтели да се повуку са туђе територије. За арапске земље је сматрао да су
29

30

31

АЈ, 837, КПР, II-1/175, Бор, 22. IX 1969, Завршна реч на састанку у Бору; Слободан Селинић, Јосип Броз у Источној Србији, 21-22. септембар 1969, Токови историје 2/2014,
Београд 2014, 133-153.
Поступајући о овим инструкцијама Новак Прибићевић је 29. септембра из Генералног
секретаријата Председника републике послао Титово излагање Мићи Прелићу,
генералном секретару стручних служби Председниптва СКЈ да га уручи свим члановима
Извршног бироа Председништва СКЈ. АЈ, 837, КПР, II-1/175, Посета Источној Србији,
20-22. IX 1969, Бор, 22. IX 1969, Завршна реч на састанку у Бору.
Политика, 6. 11. 1973, 1.

Др Слободан Селинић

се ослањале на арапско јединство и јединство несврстаних исказано на 4. конференцији ових држава коју је Тито означио као прву конференцију после београдске
на којој су несврстани показали висок степен јединства. Нафту је сматрао њиховим јаким оружјем, јер се данас „сви крећу бензином“. Осуђивао је Израел да је
прекршио Резолуцију ОУН-а о обустави ватре око које су се сложиле обе супер силе. Упозоравао је да може доћи до катастрофе ако се не изврши притисак на Израел да се повуче. Истицао је важност решавања палестинског питања тако да они
добију државу. Анализирао је позицију Југославије и других држава у погледу кризе са нафтом. Сматрао је да је југословенска позиција, за разлику од многих европских земаља, била добра, јер је она била у коректним односима са арапским
земљама. Пренео је поруку коју је добио од Гадафија: „Колико год хоћете и кад год
хоћете, ту нема проблема за нафту, можемо је увијек добити.“ Помињући да је сличан био и став Алжира, додао је да су те две земље биле најважније за снабдевање
Југославије нафтом, јер су биле најближе, за разлику од Ирака из кога ју је било
теже добити, јер „морамо около да идемо.“ Веровао је да је нафтна криза погађала и САД, јер су оне трошиле доста нафте, а имале су свуда по свету своје базе
којима је нафта била неопходна. Процењујући позиције великих сила према Суецком каналу закључио је да Америци није одговарало да канал буде отворен, јер се
бојао да ће СССР да то искористи за слање своје ратне флоте за Индијски океан,
јер му је то био најближи пут. Тито је позитивно оценио држање Саудијске Арабије. Њен ранији проамерички став био је у супротности са оштрим говором њеног министра спољних послова против империјализма на 4. конференцији несврстаних („Ја сам просто се смијао, рекох алал му вјера. То ће се јако „свиђати“ Американцима“).32 Тито је инсистирао на значају очувања јединства несврстаних и у
том смислу је био задовољан тиме што су скоро све афричке земље прекинуле односе са Израелом. Примећивао је да су Американци наоружавали шеикате и Иран,
који је такође имао много нафте, и да су хтели да од Ирана створе „некаквога жандарма“ попут Израела, али је веровао да то неће успети, јер је Иран био муслиманска земља. Указивао је и на потенцијалне проблеме на Средњем Истоку и узимао у
обзир значај који је имао Аденски мореуз (залив) између Јемена и Сомалије. Титови подаци су говорили да је СССР имао своје своје људе („симпатије“) у Јемену, те
се водила „велика игра“ око Индијског окена и Аденског мореуза, без обзира на то
што су САД и СССР покушавале да задрже свој детант. Титов страх од америчке
политике у Средоземљу био је уочљив и из објашњења да је Југославија морала
да подигне степен војне припреме чим су то урадиле САД уз образложење да су
америчке базе биле свуда око ње.33

32
33

АЈ, 837, КПР, II-1/231, Реч председника Тита...
АЈ, 837, КПР, II-1/231, Реч председника Тита...
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Резиме
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Говори Јосипа Броза приликом званичних посета Србији посматрани су као
пример важности архивских извора за изучавање ставова историјских личности.
Показано је да је југословенски председник у ужем кругу представника политичких и друштвених организација отворено говорио о бројним темама, пре свега у
вези са политичким, економским и националним односима у Југославији и за међународном ситуацијом. Своја виђења је често износио врло експлицитно. Међутим,
до јавности је допирало само оно што је прошло политички филтер самог Тита
или његових сарадника. Говори су прекуцавани са магнетофонске траке, лекторски стилизовани и политички дорађивани. Његова упозорења о унутрашњим међунационалним сукобима и политичком нејединству понекад су преношена грађанима у ублаженој форми. Још су веће промене доживљавали ставови о међународним
односима, посебно о осетљивим темама, попут кризе на Блиском Истоку или оцена
деловања великих сила. У штампи није било дозвољено објавити Титове оштре
критике америчке политике у Средоземљу или према Вијетнаму. Такве оцене су замењиване општим фразама у складу са генералном линијом југословенске спољне
политике несврстаности. Закључак је да је за потпуни увид у политику и ставове
политичких личности, међу њима и најзначајнијих попут Јосипа Броза, недовољно,
најчешће чак и непотребно, користити штампу, већ је неопходно користити при-марне архивске изворе и њихове оригиналне говоре.

Др Слободан Селинић

Slobodan Selinić, PhD

ARCHIVAL DOCUMENTS
AS SOURCE FOR JOSIP BROZ’S STANCES:
HOW TITO WAS “(SELF) CENSORED”
Summary
Josip Broz’s speeches during his official visists to Serbia are viewed as an example of
the importance of archival sources for researching stances of historical persons. It was
showed that the Yugoslav president in a small circle of representatives of political and social organizations openly spoke about numerous topics, above all about those connected
to political, economic, and national relations within Yugoslavia and international situation. Very often he presented his views explicitly. However, to the public reached only
what went through the political filter of Tito himself or his associates. The speeches were
typed from the magnetophone tape recordings, were stylized by the proofreaders, and
politically upgraded. His warnings about inner-national conflicts and political disunity
were sometimes conveyed to the citizens in softened form. Stances about international relations were changed even more, especially about sensitive topics such as the Middle East
crisis or the assessments of the Great Powers’ activity. It was especially not allowed to
publish in the press Tito’s harsh critiques of the American politics in the Mediterranean or
policies toward Vietnam. Such assessments were replaced with general phrases in accordance with the general line of Yugoslav foreign non-alignment politics. The conclusion is
that for the complete insight into the politics and stances of political figures, among whom
the most important like Josip Broz, it is not enough and often even unnecessary to use
press but it is necessary to use primary archival sources and the original speeches.
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ЗБИРКЕ ПОЛИТИЧКИХ ЕМИГРАНАТА
У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
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Апстракт: Архив Југославије чува преко 60 збирки архивске грађе које је добио
путем откупа или поклона. У раду ћемо приказати збирке политичких емиграната Божидара
Влајића, кнеза Павла Карађорђевића, Марка Крстића, Десимира Тошића и Милана Гавриловића и дати следеће информације: како су збирке формиране, граничне године и количина
архивске грађе збирки, начин сређености и доступности, информације о садржају и значају
архивске грађе збирки. Овим радом желимо да скренемо пажњу на значај поменутих збирки
за проучавање политичког живота у Краљевини Југославији и српске и југословенске политичке емиграције, али и да подстакнемо друге архиве у Србији да се више ангажују у прикупљању заоставштина политичке емиграције.
Кључне речи: политички емигранти, архивска грађа, заоставштина, збирка,
Архив Југославије

Предратном исељеништву придружило се на хиљаде људи које је завршетак рата
затекао изван граница Југославије, а који су одбили да се врате, или су напустили
земљу због неслагања са извршеним променама или из страха од казни револуционарних судова. Сви они који су одлучили да нови живот наставе у емиграцији сматрају се политичким емигрантима. Међутим, међународно право не познаје појам
политички емигрант, већ особе које спадају у ову категорију квалификује као избеглице. Под појмом избеглица подразумева се лице које је избегло из матичне
земље плашећи се репресије - због политичких ставова или активности, верских
ставова или националних схватања - у неку другу земљу, што у формалном смислу
одговара појму политичке емиграције.3
У раду су обухваћене збирке политичких емиграната чија је грађа углавном
настала у емиграцији као продукт њиховог деловања и ангажовања у животу и раду емиграције и емигрантских организација и које су биле поклоњене некој институцији у иностранству или су остале у власништву породице/пријатеља све док
нису поклоњене Архиву Југославије. Како не би дошло до забуне и нејасноће, на1
2
3

архивист, ivana.bozovic@arhivyu.rs
архивист, marko.r@arhivyu.rs
Milo Bošković, Jugoslovenska politička emigracija na Zadapu (doktorska disertacija), Beograd 1977, 8-9; Mira Radojević, Savez „Oslobođenje“ o spoljnoj politici jugoslovenske države
(1948-1961), Annales 4, Koper 2014, 681.

Ивана Божовић, Марко Радовановић

глашавамо да збирке Милана Стојадиновића и Станислава Кракова, који су такође
били политички емигранти, нису обухваћене у раду због напред изнетих критеријума - грађа њихових збирки у потпуности датира од пре њиховог одласка у емиграцију и формиране су у Архиву Југославије након разграничавања неколико
фондова.
Прикупљање заоставштина политичких емиграната сложен је и дуготрајан
процес. Уколико је тестаментом стваралац завештао личне хартије некој институцији у иностранству њихов повраћај у земљу, у оригиналу, практично је неизводљив. Једино решење је уколико институције у којима се заоставштине чувају
изразе спремност да уступе заоставштине у микрофилмованом или дигитализованом облику. Ни прибављање заоставштина од потомака политичких емиграната
није нимало лак задатак. Зашто? Та „блага“ су сакривена далеко од очију јавности
и за њих се не зна све док се неко од потомака не јави архиву и изрази жељу да их
поклони. Поставља се питање колико таквих заоставштина постоји у приватном
власништву, расутих по целом свету, која таворе по подрумима и таванима, а историчарима би била од велике користи.
На Хуверовом институту при Станфорд универзитету у САД похрањено
је највише заоставштина српских и југословенских политичких емиграната, попут Константина Фотића, Божидара Пурића, Жарка Поповића, Драгише Цветковића, краља Петра II Карађорђевића, Милорада Драшковића и др. Појединци су
своје заоставштине предали и Колумбија универзитету у Њујорку, као што су кнез
Павле Карађорђевић, Иван Суботић и Борис Тодоровић.
Након пада комунизма у Југославији, у архивистичким круговима могло је
да почне размишљање о прикупљању и враћању збирки политичких емиграната у
земљу, у оригиналу или репродукованом облику. Неколико архива у Србији је путем поклона добило и чува вредне збирке политичких емиграната битне за проучавање војних питања и емиграције после Другог светског рата. У Међуопштинском архиву у Чачку истраживачима су на располагању збирке Раденка Лазовића,
Бранислава Радуловића и мајора Николе А. Косића, у Архиву САНУ се налази део
заоставштине мајора Николе А. Косића, а у Историјском архиву Београда заоставштина Косте Ст. Павловића. Библиотека Института за савремену историју чува архиву генерала Миодрага Дамјановића.
Архив Југославије се дуги низ година залаже за прикупљање заоставштина
политичких емиграната и на том пољу су остварени запажени резултати. Збирке
Божидара Влајића, кнеза Павла Карађорђевића, Марка Крстића, Десимира Тошића
и Милана Гавриловића добијене су путем поклона од страних институција (Колумбија универзитет и Хуверов институт) или од приватних лица (потомака или
пријатеља ствараоца збирке). Прва збирка политичког емигранта, односно део
збирке, поклоњен је Архиву Југославије 1991, а последња примљена заоставштина
је збирка Милана Гавриловића 2013. године.
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447 - Божидар Влајић
Божидар Влајић (Београд, 8. IX 1888 – Лондон, 14. V 1974), адвокат, публициста, политичар. За време Првог светског рата радио је у Централном пресбироу Врховне команде и као преводилац у једној француској бригади у Солуну. У
међуратном периоду објављивао је текстове о југословенској унутрашњој политици у Недељном гласнику (1922), Српском књижевном гласнику (1922-1928), Правди, Новом добу и другим гласилима. Пришао је Демократској странци Љубомира
Давидовића и постао је шеф кабинета Владе Љ. Давидовића (1924), секретар Главног одбора Демократске странке (1925-1929) и народни посланик у Тетовском
округу (1927). За време Другог светског рата у Влади Милоша Трифуновића обављао је дужност министра социјалне политике и народног здравља (1943). Емигрантске дане проводио је у Великој Британији, где је био председник Култур320
ног одбора Удружења слободних грађана Југославије, потпредседник Удружења
српских писаца и уметника у Лондону, члан Савеза „Ослобођење“, а учествовао
је и у раду за Демократску алтернативу. Писање о политичким питањима наставио
је и у емиграцији, у часописима Поруке, Глас канадских Срба и Савременик, а био
је и вишегодишњи уводничар Наше речи (1962-1974). Написао је књигу Свођење
рачуна и преиспитивање, објављену у Лондону 1960. године.4
Заоставштину Божидара Влајића Архиву
Југославије предао је Десимир Тошић у два наврата (1991. и 2002. године).5 Иначе, Тошић и Влајић су били пријатељи и сарадници – чланови
Савеза „Ослобођење“ и уводничари његовог листа
Наша реч – те с тога не чуди чињеница што се
заоставштина Б. Влајића нашла у поседу Д. Тошића. Претпостављамо да су му личне хартије уступили или сам Влајић или чланови Влајићеве
породице после 1974. године. Када се говори о распону година архивске грађе, последњи документ
који је настао из пера Божидара Влајића датиран
је 20. јула 1970, али се у оквиру збирке налазе и
два докумета из 1977. која је приложио Десимир
Тошић, док се заоставштина налазила код њега,
па је на основу тога распон грађе од 1941. до 1977.
Коментари Божидара Влајића на Нацрт предлогодине.
га Демократске алтернативе
(АЈ, 447-1)
4

5

Božidar D. Vlajić, Naša reč (vanredno izdanje), London maj 1974, 1-2; Spomenica Božidara
Vlajića, Naša reč 259-260, London, decembar 1974, 1-67; Desimir Tošić, O ljudima. Eseji,
zapisi, sećanja, Beograd 2000, 132-144; Коста Ст. Павловић, Онакви какве сам их знао,
Београд 2004, 63-76; Драгољуб Јовановић, Медаљони III, Београд 2008, 98-101; М. Радојевић, Влајић, Божидар Бока, Српска енциклопедија, II, Нови Сад-Београд 2013, 517518; Dejan Đokić, Nesentimentalni idealisti: Desimir Tošić, Božidar Vlajić i uvodnici časopisa
Naša reč (Pariz-London, 1948-1990), Beograd 2013, 6, 29-36, 409-412, 607-610.
Досије збирке Божидара Влајића.

Ивана Божовић, Марко Радовановић

Збирка Божидара Влајића архивистички је обрађена и урађен је попис докумената. Количина архивске грађе износи 0,06 дм (1 фасцикла) и углавном су то
оригинална документа писана на српском, француском и енглеском језику. Хронолошки су сређена и груписана у две тематске целине:
1. Из рада Министарског савета Краљевине Југославије 1942-1944. У овој
групи докумената налазе се писма, говори, дописи чланова југословенске
Владе у емиграцији, попут Слободана Јовановића, Михе Крека, Милоша
Трифуновића, Саве Косановића; извештаји о политичким приликама у Југославији; брошуре, белешке и друге информације које пружају подлогу за
проучавање рада Министарског савета Краљевине Југославије.
2. Преписка Божидара Влајића 1941-1970. Веома мали број писама се односи
на период Другог светског рата (већина је настала у периоду после 1945)
и сведоче о бројним контактима које је Влајић имао са српским и југословенским политичким емигрантима: Ванетом Ивановићем, Десимиром Тошићем, Марком Крстићем и Стеваном Тривунцем у погледу питања око Демократске алтернативе и Српског народног одбора.6 Стога је збирка Божидара
Влајића незаобилазна за истраживање политичке емиграције и представља
допуну збиркама Десимира Тошића и Марка Крстића, које се налазе у Архиву Југославије.
На основу евиденције о корисницима архивске грађе, која се води у читаоници Архива Југославије, у периоду 2003-2019. године ову збирку је консултовало
четворо истраживача за потребе писања монографије и мастер рада.
797 - Kнез Павлe Карађорђевић
Кнез Павле Карађорђевић (Санкт Петербург, 15. IV 1893 – Париз, 14. IX
1976), краљевски намесник Петра II. После Мајског преврата 1903. долази у Србију са стрицем Петром I, који је бринуо о њему. На Оксфорду је 1913. започео
студије које је завршио после Првог светског рата. Био је велики љубитељ уметности и 1935. основао је Музеј кнеза Павла у Београду. После убиства краља Александра у Марсеју 1934, по његовом тестаменту, кнез Павле је постављен за једног (и главног) од намесника малолетном краљу Петру II. Дужност регента обављао је до 27. марта 1941. када са породицом напушта Југославију. Британци су га
интернирали у Кенију, а 1943. се преселио у Јужноафричку Унију. У Европу се вратио 1948. године.7
У првој половини 1953. године кнез Павле Карађорђевић је повео преписку
6

7

Архив Југославије (АЈ), Збирка Божидара Влајића (447), фасцикла 1; Душан Јончић,
Гојко Маловић, Саша Илић, Нада Петровић, Водич кроз збирке Архива Србије и Црне
Горе, Београд 2007, 128-129.
Dušan Biber, Knez Pavle u britanskoj konfinaciji, Časopis za suvremenu povijest 2-3, Zagreb
1976, 19-46; Нил Балфур, Сели Мекеј, Кнез Павле Карађорђевић, Београд 1990; Ивана
Божовић, Кнез Павле Карађорђевић у изгнанству 1941-1976, Архив 1-2, Београд 2012,
128-141.
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са Јакобом Б. Хоптнером (Jackob B. Hoptner)8 и
проф. Мозлијем (Mosely)9 о предаји своје заоставштине Колумбија универзитету у Њујорку.
Став кнеза Павла по том питању се види из Хоптнеровог писма упућеног кнезу 18. августа 1953:
„Ова донација остаће анонимна и неће се пружати никакав публицитет; Ваше инструкције на сваком пакету ће бити унете у целости; Ниједном Југословену неће бити дозвољено да користи материјале које сте поверили Архиву; Мене сте унајмили као свог представника по свим питањима
која се тичу располагања, бриге и коришћења Вашег материјала.“10 Заоставштина је сукцесивно,
322
као поклон кнеза Павла и кнегиње Олге, а преко
Јакоба Б. Хоптнера и Харијет Хоптнер (Harriet
Hoptner), предавана Колумбија универзитету
(1954, 1964, 1969-70, 1978, 1981, 1985). Драгослав
Ђорђевић, бивши официр краљевске југословенске војске, у виду поклона је 1988. године приложио кнежева писма, са којим је имао преписку
1968-1975, заоставштини кнеза Павла на КолумБелешка кнеза Павла крај 1940. или почетак бија универзитету.11
1941 (АЈ-797, ролна 15, снимак 415
Стручна јавност је први пут сазнала о постојању
заоставштине кнеза Павла појавом књиге Јакоба Б. Хоптнера Југославија у кризи 1934-1941
(Yugoslavia in crisis 1934–1941), објављеној у САД у издању Columbia University
Press 1962. године. Књига је преведена и публикована у Југославији 1972, а предговор је написао др Богдан Кризман. Намеће се питање како и када је ова збирка,
односно документа за период до 1941. године, изнета из Југославије. Претпоставка да ју је Хоптнер изнео, јер је боравио у Југославији 1946-1947. као специјални
представник америчког Црвеног крста, доводи се у питање, пошто се према наводима кнегиње Јелисавете Карађорђевић кнез упознао са Хоптнером тек 1952.
године.12
8
9

10

11

12

Јакоб Б. Хоптнер (1919-1974), амерички историчар.
Проф. Мозли, руководилац Архива централне и источне Европе на Колумбија универзитету.
Писмо Јакоба Б. Хоптнера кнезу Павлу Карађорђевићу 18. август 1953. АЈ, Збирка кнеза
Павла Карађорђевића (797), ролна 3, снимак 520.
Почетак познанства датира од јуна 1968. када је Драгослав Ђорђевић обавестио кнеза
Павла о изради своје магистарске тезе Два дана у југословенској историји, 25. и 27. март
1941. године, на колеџу у Сан Хосеу, Калифорнија. Писмо Драгослава Ђорђевића кнезу
Павлу Карађорђевићу 6. јун 1968. АЈ-797, ролна 6, снимци 130-132.
Миладин Милошевић, Заоставштина кнеза Павла Карађорђевића, Архив 1-2, Београд
2006, 174. У прилог тези да су се кнез Павле и Хоптнер упознали тек 1952. говори писмо
Михе Крека у коме је замолио кнеза да прими Хоптнера који намерава да напише књигу

Ивана Божовић, Марко Радовановић

Покушаји југословенских историчара да за потребе писања научних радова користе заоставштину кнеза Павла нису уродили плодом, јер је кнез тестаментом забранио да његове личне хартије похрањене на Колумбија универзитету
могу да користе истраживачи из Југославије докле год је у земљи комунизам на
власти. Такође, и настојања Архива Југославије 80-их година прошлог века да дође
до информација о садржају заоставштине била су безуспешна. Почетком 2000-их
Архив13 се обратио кнегињи Јелисавети Карађорђевић да помогне да се дође до
сазнања о садржају докумената заоставштине и могућности добијања оригинала
или копија. Разговори које је кнегиња Јелисавета имала са управом Колумбија универзитета били су успешни. Пошто није било могуће вратити оригинале, управа
Универзитета је донела одлуку да се заоставштина кнеза Павла микрофилмује о
њиховом трошку и поклони Архиву Србије и Црне Горе14. Тања Чеботарев је допутовала у Београд и у име Колумбија универзитета предала 16 ролни микрофилма (35мм) 9. новембра 2006. године.15
Распон година збирке је од 1757. (документ о кнежевској руској породици
Демидов) до 1976. године. Напоменули бисмо да се у оквиру збирке налази и повеља краља Милутина из 1302, којој се почетком XX века губи траг, али добијањем заоставштине кнеза Павла установљено је где се налази оригинал. Целокупна
заоставштина је дигитализована и доступна је за прегледање у дигиталном облику. Попис који је добијен са микрофилмовима је доста сумаран, садржи основне
смернице (попис се може пронаћи на сајту Колумбија универзитета), те се стога
одмах приступило прегледу целокупне добијене заоставштине и изради адекватног инвентара (аналитички инвентар). Сви документи су обрађени, пописани и
подељени у пет главних целина: Документација настала пре рођења кнеза Павла
Карађорђевића (до 1893), Документација настала од рођења кнеза Павла до убиства краља Александра Карађорђевића (1893-1934), Документација настала у

13

14
15

о Југославији и периоду кнежевог регенства, „Мислим да ћете учинити добро дело ако
се одазовете његовој молби и послужите му са обавештењима и документима који су
му потребни, да би његова књига била убедљива и потпуна.“ Писмо Михе Крека кнезу
Павлу Карађорђевићу без датума, АЈ-797, ролна 6, снимак 500. Иако није датирано, на
основу преписке кнеза Павла са Влатком Мачеком и Драгишом Цветковићем може се
закључити да је написно лета 1952. Писмо сличне садржине кнез је примио од В. Мачека 3. августа 1952, а Д. Цветковић је септембра 1952. писао кнезу Павлу да је добио
писма од Мачека и Крека у којима препоручују Хоптнера и да се он видео са њим. Из
Драгишиних писама се види да је кнез требало да се састане са Хоптнером крајем септембра или у децембру 1952. Види: Писмо Владка Мачека кнезу Павлу Карађорђевићу 3.
август 1952, АЈ-797, ролна 2, снимци 550-551; Писма Драгише Цветковића кнезу Павлу
Карађорђевићу 3. септембар и 9. септембар 1952, АЈ-797, ролна 1, снимци 542-543, 546547.
На иницијативу Миладина Милошевића, тадашњег заменика директора Архива, покренуто је питање о добијању збирке кнеза Павла Карађорђевића са Колумбија универзитета у Њујорку као и збирке Милана Гавриловића са Хуверовог института на Станфорд
универзитету у Калифорнији. Уз помоћ кнегиње Јелисавете Карађорђевић и Алексе и
Косаре Гавриловић те две збирке се данас налазе у Архиву.
Званичан назив Архива Југославије у периоду 2003-2009.
М. Милошевић, нав. делo, 174-175; Досије збирке кнеза Павла Карађорђевића.
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време намесништва (1934-1941), Документација настала у време кнежеве интернације (1941-1943) и Документација настала у време кнежеве доживотне емиграције (1943-1976). Унутар сваке целине документа су према теми или личности
разврстана на групе и подгрупе.16
Прва целина је квантитативно најмања и пружа податке о члановима породице Карађорђевић (Карађорђу, кнезу Александру, кнезу Арсену Карађорђевићу)
и породици Демидов. Друга и трећа целина (поготово она) најзначајније су јер садрже вредну грађу за проучавање односа између регента/краља Александра и кнеза Павла (1914-1934); о односу кнеза Павла са малолетним краљем Петром II и
Краљевским домом; оригинал Устава из 1931. (тзв. Октроисани устав); тестамент
краља Александра из 1934; документа о односима КСХС/КЈ са другим европским
земљама (Немачком Француском, Италијом, Румунијом, СССР и др); многобројну
преписку кнеза Павла, док је вршио дужност намесника и пре тога, са краљевским
намесницима др Ивом Перовићем и Раденком Станковићем; члановима европских
династија; југословенским министрима и политичарима (издвојили бисмо писма
Милана Стојадиновића и Драгише Цветковића); страним државницима и политичарима; Миланом Антићем, министром Двора; страним дипломатским представницима у КЈ (попут британских посланика Роналда Кембела и Невила Хандерсона);
затим кнежев дневник из 1934, 1936-1937. и друго. Поред аката о спољној политици, коришћењем збирке кнеза Павла Карађорђевића може се проучавати и унутрашња политика у Југославији (хрватско питање и стварање бановине Хрватске,
Конкордат, Југословенска радикална заједница). Јасно је да ова збирка представља
допуну фондова и збирки Архива Југославије битну за проучавање југословенске
државе у периоду између два рата, нарочито за период Павловог регенства. Последње две целине пружају податке о деловању Министарског савета КЈ у емиграцији и појединих југословенских политичара; разна акта упућена кнезу Павлу
током боравка у Кенији и огромну преписку коју је водио током емигрантских
дана (најобимнију преписку је имао са Драгишом Цветковићем, Влатком Мачеком,
Михом Креком, Костом Ст. Павловићем, Јакобом Хоптнером и др). Документа су
углавном на српском, енглеском и француском, затим на немачком, руском, мађарском и славеносрпском језику.17
У току процеса дигитализације и израде инвентара приступило се припреми изложбе Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934-1941. (аутори др
Гојко Маловић, Душан Јончић, Београд, 2007) у којој је у ствари приказан целокупан животни пут кнеза Павла, од рођења до смрти, са посебним освртом на период
регенства. У изради изложбе коришћена је архивска грађа из многих фондова и
збирки које се чувају у Архиву, а свакако да је незаобилазна била и скоро добијена збирка кнеза Павла са Колумбија универзитета (употребљено је 35 докумената
из ње). У наредном периоду, документа ове збирке су у већој или мањој мери коришћена за израду неколико изложби: Југославија у међународним односима 19181992 (аутори Душан Јончић, др Гојко Маловић, Београд, 2008), Југословенске владе 1918-2006 (аутори др Гојко Маловић, Душан Јончић, Београд, 2010), Личности
16
17

Досије збирке кнеза Павла Карађорђевића; Инвентар збирке кнеза Павла Карађорђевића.
Види: Инвентар збирке кнеза Павла Карађорђевића.

Ивана Божовић, Марко Радовановић

и потписи - Аутографи познатих личности на документима Архива Југославије
(аутори Душан Јончић, Јелена Ђуришић, Драгош Петровић, Београд, 2014), Краљевина Југославија у Друштву народа (аутори Душан Јончић, Јелена Ђуришић, Београд, 2014) и Србија-Русија, Југославија-СССР (аутори др Алексеј Тимофејев, др
Горан Милорадовић, др Александар Животић, Београд, 2018).
Према евиденцији о истраживачима у читаоници Архива, збирка кнеза Павла Карађорђевића коришћена је преко 30 пута у периоду од 2012. до 2019. године,
због писања мастер рада, доктората, чланка, монографије и припреме изложбе.
844 - Марко Крстић
Марко Крстић (Београд, 20. VIII 1920 – Француска, 19. XI 2005), правник,
новинар. Готово одмах по упису на Правни факултет у Београду 1938. узео је активно учешће у раду демократске омладине. Један је од оснивача Клуба демократских
студената (члан Управног одбора и секретар) и један од оснивача и уредник листова Демократ и Реч. Учествовао је у оснивању Фронта за одбрану домовине (формиран 26. марта 1941). За време непријатељске окупације узео је учешће у формирању
илегалног покрета Младих демократа и постао члан Извршног комитета ове организације. Током 1943. прикључио се штабу Равногорског корпуса. Уређивао је лист
Омладинска реч и био један од организатора Омладинског конгреса младих бораца и
присталица демократског отпора и некомуниста (јануара 1944). За време рата обављао
је дужности команданта штаба групе Б/2 за целу западну Србију и I Омладинске
бригаде „Михајло Наумовић“. За заслуге у рату унапређен је у поручника II степена
и команданта Омладинске бригаде. У првим послератним годинама, у Женеви је завршио Правни факултет (студије права започео у Београду 1938).
У емигрантским круговима био је доста
активан: оснивач и
председник Српске демократске омладине;
један од оснивача Савеза „Ослобођење“; један
од оснивача и уредник
Наше речи и едиције
Наше дело (1948-1958);
учествовао у раду Савеза српских, хрватских и словеначких независних демократа и
био уредник часописа
Југословенски билтен;
Дневник Марка Крстића (АЈ, 844-1)
био је представник
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Срба демократа у Француској и оснивач и уредник часописа Демократија; један од организатора Париске групе и уредник истоимене публикације; учествовао је у организацији годишњих састанака „Демократски сусрети“. Поред активности у емигрантским организацијама, живот Марка Крстића обележила је и
његова професионална активност новинара-спикера на Радио Паризу (1951-1974).18
Иницијатива за предају заоставштине Марка Крстића потекла је од његове
кћерке Лепосаве Рес (Rees) Крстић из Женеве. У њено име директора Архива Југославије посетио је Зоран Хођера19, иначе пријатељ Марка Крстића. Будући да се
Архив годинама залагао, а и даље се залаже, за прикупљање заоставштина политичких емиграната, предлог је прихваћен са задовољством. Крајем 2010. почела је
преписка Архива и Лепосаве Рес Крстић у вези са предајом личних хартија њеног оца, које су из Швајцарске стигле у Београд 28. јануара 2011. године.
Укупна количина архивске грађе збирке износи 7 дм (40 фасцикли писаног,
куцаног и штампаног материјала, једна кутија са видео-тракама (44 комада) и емигрантски часописи). Збирка је хронолошки сређена и Лепосава Рес Крстић је написала, на француском језику, обиман попис садржаја (135 страна), кроз који може
да се прати активност и рад Марка Крстића. Овим пописом, можда би било исправније рећи студијом, јер садржајем више подсећа на студију него на попис, обухватила је целокупну грађу, изузев исечака из новина из иностранства и Југославије
(1989-2002) у којима се дискутује о политичким проблемима у Југославији и Србији. Збирка садржи податке о политичком, војном и новинском ангажовању Марка
Крстића од предратних дешавања на Универзитету у Београду, одласку на слободну територију и приступању Покрету отпора генерала Михаиловића до одласка у
емиграцију и деловању у емигрантским организацијама. Међу архивском грађом
се налазе бројна писма из преписке Марка Крстића са личностима из политичке
емиграције, члановима Савеза „Ослобођење“, Савеза српских, хрватских и словеначких независних демократа, документа о демократској омладини, Савезу „Ослобођење“, Демократској алтернативи, Демократским сусретима, његова лична документа, прибелешке из прочитаних књига, часописи (Наша реч, Париз, 1948-1958;
Порука, Лондон, 1950-1959; Савременик, Париз, 1976-1986; Демократски сусрети,
Лондон, 1983-1994; Ми и други о нама - историјско-културни гласник удружења
Југословена у Швајцарској, Ваденсвил, 1984-1995 и др.), географске карте, печати. Збирка садржи изузетно богат материјал за проучавање најпре живота и рада
Марка Крстића, а затим и емиграције и емигрантских организација. Посебно бисмо
истакли дневник који је Крстић водио од 16. новембра 1943. до 17. јула 1947. и који би било добро, као и дневник Десимира Тошића, објавити и тиме сећања двојице политичких емиграната приближити стручној јавности.
Граничне године архивске грађе су 1938-2005, с тим што би требало напоменути да се у грађи налази и неколико исечака из штампе за период 1922-1937,
али то неће утицати на граничне године. Документа су на српском, француском и
енглеском језику.
18
19

Досије збирке Марка Крстића.
Зоран др Хођера (1923-2012), економиста, универзитетски професор.

Ивана Божовић, Марко Радовановић

Иако дародавац није имао никакве посебне услове ни ограничења за коришћење архивске грађе збирке, од тренутка смештаја у депо Архива почетком
2011, па до 2019, она ниједном није била консултована од стране истраживача у
читаоници.
849 - Десимир Тошић
Десимир Тошић (Бела Паланка, 19.
II 1920 – Оксфорд, 7. II 2008), публициста.
По упису на Правни факултет у Београду
постаје члан студентске организације Демократске странке, а током 1940. биран је
за секретара и председника. За време априлског рата 1941. пријавио се као добровољац
у 10. прекобројном пуку код Блажуја (Сарајево). За време окупације био је члан Извршног одбора илегалне Демократске омладине. Ухапшен је 1943. и послат најпре у
нацистички логор на Сајмишту, а крајем августа на принудни рад у Немачку (Wiener
Neustadt). Од октобра 1944. налази се у емиграцији, у Аустрији, Француској, САД и Великој Британији (од 1958). У Француској је
студирао Правни факултет и Слободну школу
политичких наука. Учествовао је у оснивању и
раду многих емигрантских удружења: Српка демократска омладина у Паризу (један од
оснивача и члан Извршног одбора 1946),
Дневник Десимира Тошића (АЈ, 849)
Српска омладинска задруга у Паризу (један
од оснивача 1947), Савез „Ослобођење“ у Женеви (један од оснивача и члан првог
Главног одбора 1949), Удружење српских писаца и уметника у иностранству, Лондон (један од оснивача и члан 1951), Удружење српски федералисти у Паризу (један од оснивача 1956), Југословенски комитет у Европском покрету (члан 1959),
Центар за истраживање југословенских проблема у Лондону (члан 1960). Један је
од покретача часописа Наша реч у Паризу 1947. и његов уредник између 1958. и
1990. и један од оснивача и уредника библиотеке Наше дело. Учествује на првом
састанку политичких радника који се окупљају око Демократске алтернативе 1963.
године. Десимир Тошић се вратио у Србију 1990, после пет деценија проведених у
емиграцији, и септембра 1990. је изабран за потпредседника Демократске странке,
а 1992. за посланика у Скупштини СР Југославије. У Србији је био активан исто
као и у емиграцији: члан-оснивач Фонда „Центар за демократију“ (1995), председник Европског покрета Србије (1996), потпредседник Демократског центра (1996)
и члан политичког савета Демократске странке. Аутор је великог броја књига.20
20

D. Tošić, nav. delo, 361-363; D. Đokić, nav. delo, 29-36, 611-613.
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Према Записнику о примопредаји архивске грађе др Дејан Ђокић, универзитетски професор у Лондону, поклонио је 30. септембра 2011. Архиву Југославије заоставштину Десимира Тошића. Као дугогодишњи истраживач у Архиву, др Ђокић је сматрао да је Архив најподеснија институција за чување заоставштине коју
му је Тошић оставио тестаментом.21 Познанство др Ђокића и Тошића датира од
почетка 1997. године. По препоруци проф. Стевана К. Павловића22, Дејан Ђокић,
тада студент на докторским студијама из историје националног питања Краљевине Југославије, ступио је у контакт са Тошићем. После првог састанка у Лондону
уследили су „... многи други све дужи и све интересантнији, као и регуларна преписка“.23
Заоставштина Десимира Тошића преузета је без пописа и износи око 8 дм
(22 фасцикле, магнетофонске траке и касете, разне публикације и часописи). Недостатак пописа представља главни камен спотицања у њеном коришћењу. Подаци
које је др Ђокић дао о архивској грађи приликом предаје заоставштине информативног су карактера. Аутори овог рада су - сходно времену које су имали на располагању, а и њихов задатак није био да попишу и архивистички среде збирку прегледали целокупну заоставштину, али без детаљног ишчитавања свих докумената, како би могли да презентују какво се „благо крије“ у овој збирци.
Највећи део збирке чини преписка са бројним личностима коју је водио док
је боравио у емиграцији, као и током боравка у Србији, попут Божидара Влајића,
Михајла Михаилова, Ванета Ивановића, Живана и Радоја Кнежевића, Ненада Петровића, Миодрага Стајића, Косте Ст. Павловића, Бранка М. Пешеља, брата Будимира, уредника Гласа Канадских Срба и других. Важно место у збирци припада
документацији о Савезу „Ослобођење“ и часопису Наша реч. Она садржи исечке
из новина, брошуре, Тошићева лична документа, његове изводе из прочитаних књига и текстове предавања, документа о Савезу независних демократа Срба, Хрвата
и Словенаца у Паризу (касније преименованом у Савез демократа и социјалиста),
Српској издавачкој задрузи у Лондону, 13 фотографија и др. Од публикација на првом месту бисмо издвојили све бројеве часописа Наша реч (Париз-Лондон, 19481990), потом Демократија (Париз, 1960-1962), Демократија (Београд, 1990-1991).
Када су у питању магнетофонске траке и касете, претпостављамо да је реч о снимљеним Тошићевим интервјуима. Поставља се питање да ли се међу њима налазе
и оне магнетофонске траке на којима су снимљени разговори Десимира Тошића и
Божидара Влајића о унутрашњој политици Југославије између два рата.24 Ову недоумицу сазнаћемо тек након преслушавања свих магнетофонских трака. Прегледањем збирке пронашли смо дневник, писан на ћирилици, који је Тошић уз
21
22

23

24

Досије збирке Десимира Тошића.
Стеван К. Павловић (1933-), професор емеритус историје Балкана на Универзитету у
Саутемптону.
Д. Ђокић, Десимир Тошић и Савез Ослобођење: Појединац у колективу и колектив у појединцу, Две годишњице Десимира Тошића (ур. Драгољуб Мићуновић, Миле С. Баврлић),
Гутенбергова Галаксија и Центар за демократију, Београд 2000, 225.
За дискусију им је послужила књига Ferda Čulinovića Jugoslavija između dva rata I-II (Zagreb, 1961). Разговори су вођени у току 1973, а последњи 30. априла 1974. године. Дошли
су у расправи до споразума Цветковић-Мачек 1939. D. Tošić, O ljudima..., 127.
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прекиде водио од 3. септембра 1956. до 23. јуна 1957. и од 26. јула до 10. септембра
1958. године.25  
Према Записнику о примопредаји грађе констатовано је да су граничне године грађе 1945-2008. Документа су углавном на српском, затим енглеском и француском језику.
Нажалост, збирка није доступна за истраживаче јер главни услов који је дародавац поставио, а то је да се архивска грађа попише и среди, није још увек реализован. Надамо се да ће у скоријој будућности збирка Десимира Тошића постати
доступна у читаоници Архива, јер ако се узму у обзир улога и значај које је имао
у емиграцији она представља драгуљ битан за проучавање политичке емиграције
на Западу, као и Тошићевог политичког ангажовања дугог неколико деценија. Други услов дародавца је да преписка са особама које су још у животу не буде доступна још 20 година од дана преузимања збирке.26
859 - Милан Гавриловић
Милан Гавриловић (Београд,
23. XI 1882 – Бетезди, САД, 1. I 1976),
адвокат, министар, дипломата. Студирао је права у Београду и Паризу, где
је докторирао. У дипломатској служби
Краљевине Србије и Краљевине СХС
обављао је разне дужности, од писара до саветника у рангу генералног
конзулата, у Београду, Лондону, Атини, Берлину и Риму. После рада у дипломатској служби (на његов захтев је
пензионисан 1923), вршио је дужност
уредника дневног листа Политика између 1923-1930. године. Од 1920. био
је члан Земљорадничке странке, а после смрти Јована Јовановића Пижона
Дневник Милана Гавриловића (АЈ, 859-2)
(1939) и њен председник. У међуратном периоду је писао чланке у Дневном
листу, Одјеку, Политици и Српском
књижевном гласнику. У дипломатске воде опет је „запловио“ јуна 1940. када је постављен за посланика Краљевине Југославије у СССР, где је остао кратко, јер се
у новембру 1941. обрео у Лондону. За време Другог светског рата, у југословен25

26

Како је навео на почетку дневника: „Решио сам да пишем дневник. То биле пре забелешке него дневник. Датум који сам узео за почетак јесте онај кад сам се претпоследњи пут
срео са Слободаном. Баш у среду, 3. IX.“ Десимир Тошић је водио белешке 1941, које
су под називом Једно виђење студентских политичких кретања пред Други светски
рат - личне белешке из 1941. године објављене први пут у часопису Токови историје 3,
Београд 2006. Д. Тошић, Личне белешке, Београд 2007, 5.
Досије збирке Десимира Тошића.
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ским емигрантским владама вршио је дужности министра без портфеља, министра
правде и министра пољопривреде, снабдевања и исхране (1941-1943). Током посете краља Петра II Карађорђевића Сједињеним Америчким Државама јуна 1942.
налазио се у његовој пратњи. У емиграцији (од 1950. живи са породицом у САД)
био је председник Српског народног савеза и Српског националног одбора. Одликован је Орденом светог Саве, грчким Орденом светог Спаса, румунском Круном
и другим одличјима.27 Милан Гавриловић је водио дневник за време Другог светског рата, у периоду 1942-1945, који је објављен постхумно 2013. у Београду.28
Заоставштину Милана Гавриловића Архив Југославије преузео је од Хуверовог института при Станфорд универзитету у Калифорнији (САД) током 2013.
године. На основу сведочанства Косаре Гавриловић, Миланове кћерке, забележеног
у уводном тексту Лондонског дневника, могуће је пратити околности и разлоге који су довели до предаје заоставштине Милана Гавриловића Хуверовом институту,
као и услове под којима је ова предаја извршена. Због крајње интересантне и у
неку руку тужне приче, сећање Косаре Гавриловић цитираћемо опширније: „Када
је 1972. године ураган назван Агнес прохујао кроз Вашингтон, нанео је велику
штету целој вашингтонској околини укључујући и мали мерилендски град Бетезду где је живео Милан Гавриловић ... Штета коју је ураган Агнес нанео Гавриловићевој кући била је ограничена на поплављен подрум, и с материјалне тачке
гледишта, била је сасвим занемарљива. Али за породицу Гавриловић штета је била непроцењива јер су се у том подруму налазили велики сандуци с архивом Милана Гавриловића. После поплаве, један добар део архиве је био потпуно неупотребљив, један део је остао нетакнут, а што се тиче преосталог дела, морали смо
пажљиво да одвајамо слепљене листове хартије и да их лист по лист сушимо.“29 У
јесен 1973. породицу Гавриловић посетио је Франц (Franc), сарадник у Хуверовом институту при Станфорд универзитету, и понудио Гавриловићу да та установа преузме његову заоставштину. Подстрекач те идеје био је др Милорад Драшковић, у том тренутку главни кустос архива политичара, дипломата, професора,
тадашњих емиграната из разних европских земаља у споменутој установи. Договорено је да се заоставштина Милана Гавриловића привремено чува на Хуверовом институту и по укидању комунизма у Југославији уступи неком српском архиву, који извршилац тестамента Милана Гавриловића изабере као најпогоднији.
Друга ствар која је договорена била је да приватна документа постану доступна
за истраживање после смрти особе на коју су се та документа односила.30
Хуверов институт је дошао у посед ове заоставштине 1976. године. Као
информативно средство израђен је сумарно-аналитички инвентар на енглеском
језику. На почетку пописа дат је преглед најважнијих биографских података
АЈ, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (334), персоналије, 145468; АЈ, Збирка Милана Гавриловића (859), Биографски подаци о Милану Гавриловићу,
1-2; Предраг Лажетић, Милан Гавриловић, Српски биографски речник 2, (В-Г), Нови Сад
2006, 588-589; Милан Гавриловић, Лондонски дневник, Београд 2013, 16-27, 329-339;
Инвентар збирке Милана Гавриловића.
28
М. Гавриловић, Лондонски дневник, Београд 2013.
29
Исто, 8.
30
Исто, 8-9.
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Милана Гавриловића, а на крају се налазе обједињени именски и институционални индекси, сортирани по абецеди. Попис докумената саставили су Алес Покорни (Ales Pokorny) и Роналд Булатоф (Ronald Bulatoff), сарадници Хуверовог института при Станфорд универзитету.31
Архив Југославије, у настојању да прикупи што већи број заоставштина
српских политичких емиграната, ступио је у контакт са сином и кћерком Милана Гавриловића, Алексом и Косаром Гавриловић. Извршилац тестамента Косара
Гавриловић и Архив Југославије потписали су документ о сагласности да се збирка Милана Гавриловића пребаци са Хуверовог института у Архив Југославије где
ће се трајно чувати. Након разговора надлежних у Архиву и Хуверовом институту
заоставштина је стигла у Београд 27. новембра 2013. године. Састоји се од 54 кутије докумената и 69 фотографија. Документа су микрофилмована и 65 ролни је
послато из САД заједно са кутијама.32
Граничне године архивске грађе обухватају период између 1938. и 1976. године. Значај ове збирке огледа се у томе што пружа информације битне за проучавање политичког ангажовања Милана Гавриловића у емиграцији, југословенске
Владе у емиграцији и српског исељеништва у САД у периоду после 1945. године. Прелиставањем инвентара фонда уочава се неколико целина: документа са
биографским подацима Милана Гавриловића (1940-1976); Дневник који је водио
1942-1945; обимна преписка (1941-1976) са српским и југословенским политичарима у емиграцији, страним политичарима, јавним и приватним лицима, институцијама и удружењима (издвојићемо ону најобимнију коју је водио са Слободаном Јовановићем, Михом Креком, Радојем и Живаном Кнежевићем, Миливојем
Николићем, Драгољубом Вурдељом, Костом Ст. Павловићем, Лејлом Пеџет (Leila
Paget), Ребеком Вест (Rebecca West), Ричардом Никсоном (Richard Nixon), Српским
историјско-културним друштвом „Његош“, Српском братском помоћи, Српским
народним универзитетом, Удружењем српских писаца и уметника у иностранству
и др); говори и текстови Милана Гавриловића; документација из периода када је
био посланик КЈ у Москви; документација из периода када је учестовао у раду југословенске Владе у Лондону; документа о раду Српског националног одбора (19521975); досијеа о разним питањима, темама, српским и страним удружењима (19381976); фотографије и друго.33 Документа су на српском и енглеском језику.
Збирка Милана Гавриловића је дигитализована и доступна је за прегледање
у дигиталном облику. Према евиденцији коју запослени у читаоници воде о корисницима архивске грађе, у периоду 2016-2019. коришћена је осам пута за потребе
писања књиге, доктората, чланка и мастер рада. Документа ове збирке употребљена су за припрему изложбе Србија-Русија, Југославија-СССР (аутори др Алексеј Тимофејев, др Горан Милорадовић, др Александар Животић, Београд, 2018).
31

32

33

Register of the Milan Gavrilović papers, http://pdf.oac.cdlib.org/pdf/hoover/reg_072.pdf, 24.
август 2020. године
М. Милошевић, Са Хуверовог института у Архив Југославије преузета збирка докумената др Милана Гавриловића, дипломате и политичара, Архив 1-2, Београд 2013, 243.
Види: Инвентар збирке Милана Гавриловића.
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Архив Југославије је током седамдесетогодишњег рада преузео 874 фонда
архивске грађе од државних органа, организација, физичких и правних лица, најчешће по основу законске надлежности. Мањи део чине збирке истакнутих јавних
личности, политичара, дипломата, научника и културних радника, које су углавном преузимане по основу поклона. Овим чланком скренута је пажња на једну
посебну и врло значајну групацију збирки емигрантске провенијенције. У питању
су заоставштине личности које су након промене друштвено-политичког уређења
у Југославији по завршетку Другог светког рата свој политички и друштвени живот наставили ван оквира новоформиране Социјалистичке Југославије, најчешће у
државама Западне Европе и САД.
Овим радом је учињен мали помак у покушају расветљавања њиховог ангажмана на националном, политичком, друштвеном и војном плану о чему сведочи
и сачувана архивска грађа, чији се тек један мали део налази у депоима Архива
Југославије. Напори Архива резултирали су преузимањем оригиналних или микрофилмованих архивских докумената емигрантске провенијенције, међу којима
су збирке кнеза Павла Карађорђевића, Милана Гавриловића, Десимира Тошића,
Марка Крстића и Божидара Влајића. Поменуте збирке изузетно су значајне за
проучавање спољне и унутрашње политике Краљевине Југославије, делатности
југословенске Владе у изгнанству и политичке емиграције после Другог светског
рата, као и делатности одређених личности у емиграцији, које су кроз разне облике политичког удруживања, стварања демократских клубова, задруга, оглашавањем у гласилима и часописима артикулисали своје ставове о међународним приликама и односима у Југославији и покушавали да пронађу пут и решење за промену режима у Југославији на демократским и либералним основама.
На основу евиденције о коришћењу архивске грађе у читаоници констатовали смо да збирке политичких емиграната, похрањене у Архиву Југославије, нису
експлоатисане у оној мери у којој би требало, имајући у виду значај грађе коју садрже. Верујемо да ће овај рад побудити веће интересовање код историчара за наведене збирке. Такође, у наредном периоду остаје нада да ће се предузимати нови
кораци и наставити са напорима како би се створили услови за сукцесивно преузимање преостале сачуване архивске грађе тренутно похрањене у сродним архивским установама у иностранству или су у власништву породица.

Ивана Божовић, Марко Радовановић

Ivana Božović
Marko Radovanović

COLLECTIONS OF POLITICAL IMMIGRANTS
IN THE ARCHIVES OF YUGOSLAVIA
Summary
The Archives of Yugoslavia throughout its seventy years of work acquired 874 fonds of
archival materials from state authorities, organizations, natural and legal persons mostly on the basis of legal jurisdiction. Lesser part of the collections are the collections of
prominent public figures, politicians, diplomats, scientists and cultural workers that were
mainly acquired as gifts. This work brought attention to a special and very important
group of collections of immigrant provenience. The collections in question are the legacies of the persons that after the Second World War and the change of the socio-political
system in Yugoslavia, continued their political and social life outside of the newly established Socialist Yugoslavia, mostly in the countries of the Western Europe and the USA.
This work made a small step toward illuminating their engagement on national, political, social and military plane to which preserved archival materials bear witness, and
only a small part of these materials are in the depots of the Archives of Yugoslavia. The
efforts of the Archives resulted in acquisition of the original or microfilmed archival documents of the immigrant provenience among which are the collections of Prince Pavle
Karađorđević, Milan Gavrilović, Desimir Tošić, Marko Krstić and Božidar Vlajić. All
mentioned collections are exceptionally important for studying domestic and foreign
policy of the Kingdom of Yugoslavia, activity of the Yugoslav government in exile and
political immigration after the Second World Was, so as the activity of certain persons
in immigration who, through various forms of political unification, by establishment of
democratic clubs, cooperatives, and by postings in journals in magazines, articulated their
stances about international position of Yugoslavia and relations within it, and trying to
find a way and solution for the change of the regime in Yugoslavia on democratic and
liberal bases.
On the basis of evidence of the usage of archival materials in the reading room we have
noted that the collections of the political immigrants that are kept in the Archives of Yugoslavia are not exploited to the extent they should have been considering the importance of
their content. We believe that this work will interest historians for mentioned collections.
Also, we hope that in the following period new steps will be taken towards successive
acquisition of the remaining preserved archival material that is kept in similar archival
institutions abroad or are in the possession of the families.

333

Мирјана Обрадовић1
Историјски архив Београда
Београд, Србија

Прегледни рад

ФОТОГРАФИЈЕ У ЛЕГАТИМА,
ЛИЧНИМ И ПОРОДИЧНИМ ФОНДОВИМА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
- ЗНАЧАЈ И РАЗНОВРСНОСТ
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Апстракт: Историјски архив Београда у својим депоима чува 57 легата, личних и
породичних фондова, у којима се налази велики број фотографија. Фотографије су бројне и
разноврсне и зависе од личности, професије и интересовања самог ствараоца.
Архивисти имају бројне непознанице и недоумице у вези са сређивањем, обрадом, а
потом и дигитализацијом фотографија које се чувају у архивима.
У раду ће бити предочена искуства, дилеме и сопствена размишљања на ову тему са
надом да ће бити користан и другим колегама који се сусрећу са истим или сличним проблемима. Између осталог, биће дат и кратак приказ богатства фотографија које на непосредан начин говоре о животу и раду легатора јер, као што знамо, једна фотографија говори
више од хиљаду речи.
Кључне речи: фотографија, легат, лични фонд, архив, историјски извор, дигитализација

Фотографија као историјски извор
Фотографија, као један од значајнијих проналазака XIX века, омогућила је да
се писаним сведочанствима о историјским догађајима дода друга димензија, односно да им се пружи визуелна потпора.
За нас појединце фотографије имају значај као визуелна збирка успомена са
сентименталном вредношћу. Из перспективе уметника, фотографија приказује живот и свет у потпуно другачијем светлу. Када је фотографија у питању, многи се
фокусирају управо на овај њен лични или уметнички аспект, не схватајући колико је
она заправо вредан историјски документ. Фотографија је важан извор информација, посебно када се придода писаним историјским изворима и прикупљеним артефактима. Тада историјски догађаји и личности постају стварнији, а изрека да једна
фотографија говори више од хиљаду речи често буде јаснија.
Неко ко фотографише ни не помишља да је на неки начин постао документариста, хроничар, који оставља историјски траг о једном времену. Појединци
мобилним телефонима документују јавне догађаје, лична окупљања или фотогра1
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фишу белешке, а фото-новинарство је достигло исти значај као и писани чланци и колумне. Интернет је такође подстакао ову револуцију, са појединцима који
објављују велике количине слика на различитим веб локацијама. Светска популација се више него икад бави фотографисањем и дељењем слика помоћу платформи као што су Инстаграм или Пинтерест. Чак и кад таквих веб локација и платформи не буде више, постојаће огромна фототека која ће будућим поколењима
откривати какав је био живот почетком XXI века. Фотографија је постала важан
део историјског очувања и документације који су преобразили начин на који видимо прошлост, што није остало непримећено.
Последњих деценија ХХ и почетком XXI века појавило се више књига из
области историографије које нас терају на размишљање и преиспитивање. Међу
њима је и књига норвешког историчара Кнута Ћелсталија, оригиналног и помало
провоктивног наслова Прошлост није више што је некад била.2 Аутор је оваквим
насловом заправо систематизовао све оно ново што се у последњих неколико деценија променило у историографији, почевши од нових углова посматрања прошлих времена, нових подручја интересовања и нових тема, преко методолошких
праваца у тражењу и разумевању историјских извора до начина саопштавања истражених резултата. Промењени приступи природан су део развоја и богаћења историјске науке, а да би човек имао нову визију будућности и могао да крене напред,
потребно је најпре да сагледа прошлост из новог угла. Управо из тих разлога историографија је у другој половини ХХ века почела да се интересује за многе области истраживања које до тада нису биле у њеном фокусу. Исцрпевши већину политичких и економских тема, окренула се покушајима разумевања приватног живота
у прошлости, трагајући за историјом осећања, брака, пријатељства, усамљености,
задовољстава, једном речју интимног живота појединца.3 У недостатку писаних
извора, управо су фотографије те које нас подсећају да су различити људи живели,
радили и градили наше друштво, обогаћујући улогу „малог“ човека кроз историју
у догађајима који су обликовали свет. Фотографије су у стању да испричају многе
приче из живота обичних људи којима није посвећивана велика пажња у ранијим
историографским истраживањима. Иако су све популарније и заступљеније теме у
савременој историографији оне које проучавају сферу приватности, она је на неки
начин већ била саставни део већине биографија познатих личности још од античких писаца до наших дана. У средишту сваке биографије је човек, појединац у времену и простору. Ни о једном појединцу није могуће само писати као о искључиво јавној личности, без дотицања његовог приватног живота. Познајући приватну страну неке личности, њено порекло, друштвене и породичне везе, често ју је
лакше и разумети.4 Управо у тим настојањима могу помоћи приватне фотографије
неке јавне личности које су настале спонтано, мада се увек мора водити рачуна
да исте нису настале манипулацијом, као што је то био случај са вођама тоталитарних политичких режима током ХХ века (Хитлера, Мусолинија или Стаљина).
2
3
4

Knut Ćelstali, Prošlost nije više što je nekad bila, Beograd 2004.
Teodor Zeldin, Intimna istorija čovečanstva, Beograd 2003.
Др Мира Радојевић, Биографије и њихови извори, Зборник радова са стручних скупова
секције историчара Музејског друштва Србије, свеска 6, Краљево 2008, 79-83.
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Приликом тумачења историјских извора, па и фотографија, може се јавити
више могућих перспектива гледања, али мора се узети у обзир и пристрасност самог творца извора. Фотографије се могу погрешно протумачити, ако се не испитају
контекст и околности у којима су снимљене. Иако је историографија постигла
значајан напредак у методологији истраживања, пристрасност или наклоност остају стални изазов у разумевању прошлости.
Фотографије у легатима, личним и породичним
фондовима Историјског архива Београда

336

Шта нам показују фотографије које се чувају у оквиру легата, личних и
породичних фондова? Због временског оквира у коме су настале, ове фотографије
сведоче о периоду од краја XIX до краја XX века, дакле о читавом једном столећу.
Њихова количина је велика, а садржаји изузетно разноврсни и зависе од периода
у коме су настале, да ли су формалне или спонтане, да ли су дело професионалца
или аматера и слично. Како бисмо спознали о каквој разноликости и богатству је
реч, у даљем тексту ћемо дати кратак преглед фотографија кроз фондове у којима
су оне заступљене.

Сцена са једне београдске улице у међуратном периоду
(Лични фонд Михаила С. Петровића)

Мирјана Обрадовић

Лични фонд Михаила С. Петровића, новинара, фотографа и председника
Удружења новинара Србије, представља праву ризницу за љубитеље фотографије
настале у периоду између два светска рата. Наиме, део фонда чини збирка фотографија која обухвата личне и породичне фотографије, фотографије објеката, догађаја и личности, фотографије Београда и оне које су служиле као илустративни
материјал уз текстова које је објављивао. Жанровске фотографије које је Михaило
С. Петровић снимио у међуратном Београду представљају драгоцен извор за проучавање историје престонице у првој половини ХХ века. Као што је Михаило С.
Петровић сведочио процвату Београда пре Другог светског рата, тако је Немања
Будисављевић фото-апаратом забележио послератну изградњу Новог Београда и
ове фотографије представљају историјски извор првог реда за овај период историје
престонице.
О животу грађанске елите међуратног Београда сведочи скоро петсто фотографија породице Главинић. Осим породичних окупљања, свечаности, излета
и путовања по земљи и иностранству, фото-објективом су забележени и портрети
знаменитих личности тог периода са којима су се чланови породице Главинић
сретали или дружили, као и делатност Кола српских сестара, хуманитарних,
грађанских, соколских и других удружења. За изучавање женских студија, односно
утицају и значају које су жене имале у периоду између два светска рата, свакако
је неизоставно погледати подфонд који припада Добрили Главинић Кнез-Милојковић, новинарки, уредници, власници више листова и чланици управа више женских друштава и удружења. Као друштвено ангажована жена која је била укључена у делатност академских кругова у Србији и иностранству, оставила је мноштво фотографија које могу послужити као извор за ову област историјског истраживања.
Светомир Лазић, архитекта и власник пројектног бироа, учествовао је на реконструкцији зграде Старог двора на Дедињу, те се у оквиру грађе налази посебна
целина са плановима и фотографијама која се односи на тај подухват. Лични фонд
Војислава Вељковића, доктора правних наука и творца југословенског динара, садржи фотографије чланова угледне београдске породице Вељковић, али и њихових савременика, актера друштвеног и политичког живота престонице у првој половини ХХ века.
Лични фонд Недељка Савића, трговца, оснивача Трговачког удружења, Савеза трговачких удружења и Београдског сајма садржи архивску грађу која у потпуности осликава његова интересовања и пословну ангажованост. Међу грађом
која се првенствено односи на трговину, налазе се драгоцени албуми фотографија
којима је документована изградња Београдског сајма 1936/1937. године, као и његов рад, односно изложбе које су се одржавале у сајамским павиљонима, изложбени
штандови и посетиоци.
За истраживаче који се баве животом наших исељеника у САД, од изузетног је значаја Породични фонд Гаћиновић-Шотра, који осим архивске грађе има
и велики број фотографија на којима је приказано деловање разних исељеничких
удружења и Српске православне цркве у САД, избегличке Владе у Лондону и
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личности које су биле повезане са њима. На рад Матице исељеника у Југославији
односе се фотографије из Легата Вицка Крстуловића.
Лични фонд Драгослава Драже Марковића садржи велики број фотографија и тематских фото-албума који се односе на период његове политичке и државничке активности. На месту амбасадора СФРЈ у НР Бугарској био је од 1963. до
1967. године када је настала и серија фотографија са Кочом Поповићем који је тада обављао дужност државног секретара иностраних послова. Интересантно је да
тих фотографија нема у Легату Коче Поповића. Драгослав Марковић је био први
који је обављао новоуведену функцију председника Председништва СФРЈ (19741978), након чега је био председник Савезне скупштине СФРЈ (1978-1982). У овом
периоду имао је много сусрета са страним државницима, углавном из земаља које
су припадале Покрету несврстаних, тако да се у његовом Личном фонду чува и
много фотографија које су настале приликом званичних дочека и разговора са
представницима ових земаља и путовања у узвратне посете.
Лични фонд Љубодрага Ђурића, првог послератног команданта Београда
и друштвено-политичког радника, осим личних фотографија и тематских фотоалбума, садржи и један број фотографија из периода Другог светског рата. У Легату Влајка Беговића, учесника Шпанског грађанског рата и Француског покрета
отпора, такође постоји велики број фотографија и неколико фото-албума који се
могу разврстати у неколико целина: личне и породичне фотографије, из Шпанског

Са Београдског сајма (Лични фонд Недељка Савића)

Мирјана Обрадовић

грађанског рата, из Француске у међуратном периоду, као и током Другог светског рата и фотографије које су настале у послератном периоду током његовог
друштвено-политичког ангажовања.
У још неколико личних фондова и легата чији су творци друштвено-политички радници налазе се фотографије које нам преносе дух времена социјалистичке
изградње и самоуправљања на нашим просторима, међу којима су Светозар Вукмановић Темпо са 83 фото-албума и Славко Зечевић са 21 албумом и 390 фотографија.
Новак Новаковић, познатији као Новак Новак, новинар, сценариста и аутор
сатиричних и хумористичких текстова, вероватно најпознатији по телевизијској
серији Позориште у кући, оставио је Историјском архиву Београда, осим архивске,
дневничке и мемоарске грађе и фотографије. Један број фотографија је из приватног живота, али много више је оних које су настале на сетовима за снимање популарних тв серија, на позоришним манифестацијама, приликом снимања радио-програма. Забележени су моменти настајања неких од најсјајнијих остварења играног програма Телевизије и Радио Београда на којима су, осим Новака Новака, и
Радивоје Лола Ђукић, Мија Алексић, Миодраг Петровић Чкаља, Мића Татић, Властимир Ђуза Стојиљковић, Драгутин Гута Добричанин, Бранка Веселиновић и други великани малих екрана и радијских програма.
Балетска уметност заступљена је у Историјском архиву Београда кроз два
легата и један лични фонд. У Личном фонду Димитрија Парлића чува се велики
број фотографија које су везане за његов професионални ангажман, прво као балетског играча, а потом и као кореографа. Многе су настале током припремања балетских комада, на пробама и током консултација, али има и оних које приказују
балетску сцену у пуном сјају, са костимима и сценографијом током извођења представа. На сличан начин може се описати део фотографија које се чувају у Легату Јелене Шантић, балетске уметнице, кореографа и теоретичара балета, а које су
настале током њеног професионалног бављења балетском уметношћу. Међутим,
њена изразита наклоност према правди и истини дошла је до изражаја деведесетих година прошлог века када је као мировни активиста постала једна од кључних фигура антиратног и атинационалистичког покрета у земљи и тада је настала
серија фотографија са антиратних демонстрација које сведоче о времену превирања и промена. Највећа збирка фотографија са темом балета налази се у Легату
Милорада Мишковића, светски признатог и познатог балетског уметника, који је
већи део свог живота провео у Француској. У Граду светлости настала је и обимна
серија од неколико стотина фотографија „Принца игре“ како су Парижани звали
Милорада Мишковића, које су ауторско дело познатог уметничког фотографа Сержа Лидоа. Поред фотографија које су настале током богате балетске каријере, у
Легату се чува и нешто фотографија из приватног живота Милорада Мишковића.
Јован Ђирилов, драматург, позоришни редитељ и драмски писац, предао је
Историјском архиву Београда велику по обиму и веома разноврсну архивску грађу
која је смештена у 450 архивских кутија. Као велики заљубљеник фотографије,
желео је да својим фото-апаратом забележи што више догађаја из свог живота, као
и људе са којима је сарађивао и дружио се. Стога илустративни материјал његовог фонда чини велики број фотографија које су настале током бројних путовања
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широм света, а посебан сегмент чине оне које су у вези са ангажовањем Јована
Ћирилова у београдским позоришним кућама и БИТЕФ-у, на којима су забележени како тренуци са глумцима током проба, тако и сцене током извођења представа
пред публиком.
Како је Стеван Крагујевић био један од најугледнијих српских и југословенских фото-репортера и фото-уметника и човек који је током каријере пратио
председника Тита на путовањима у земљи и иностранству, Легат породице Крагујевић чува велики број његових фотографија. Стеван Крагујевић је 1950. године
начинио први званични фото-портрет председника Тита који је био намењен страним дописницима и амбасадама. Приликом посета радним колективима, током
сусрета како са државницима, уметницима и спортистима, тако и са радницима,
грађанима и омладином, настао је велики број званичних фотографија, али и низ
спонтаних, које се сврставају у антологијске фотографије социјалистичке Југославије. Иако су због свега тога Крагујевића многи сматрали Титовим личним фотографом, он то заправо није био. Својеврсна галерија познатих чини засебну целину, док другу целину представљају фотографије о Београду. Као пасионирани
фотограф, Крагујевић је фотографијом забележио сваки важан корак у животу своје ћерке Татјане Крагујевић, песникиње. Осим тога, био је међу првима који су
успели да набаве колор-филм и користио га само за најдрагоценије снимке. Тако
је 1943. године настала фотографија „Гушчарица“, која је под називом „Мотив из
војвођанског села“ штампана на насловној страни часписа Дуга из 1950. године,
који је тако постао наш први илустровани часопис са насловницом у колору. Један део фотографија предат је у физичком облику, а други у дигиталном на CD
дисковима. Историјски архив Београда није једина институција у којој се ексклузивно чувају ове фотографије, већ се њихови примерци могу пронаћи и у Музеју
Југославије, али то ни на који начин не умањује њихову вредност и значај.
Легат Благоја Нешковића и Бране Перовић Нешковић садржи бројне албуме из различитих периода и свима њима је заједничко да су фотографије поређане
хронолошким редом и са исписаном легендом испод сваке. На легендама је забележен, ако не тачан датум, онда макар година, место на коме је фотографија настала
и особе које се на њој налазе. На сличан начин огранизоване су и фотографије из
Легата сестара Перовић. Посебно су интересантне оне на којима се налази књижевник Бранко Ћопић, који је једно време био у браку са Јеленом Јелом Перовић,
као и оне које су настале током сусрета Душанке Душе Перовић са књижевницима и књижевним преводиоцима из Пољске. Како се исти образац ређања фотографија и писања њихових легенди понавља у више пута помињаном, највећем и
најразноврснијем по свом садржају Легату Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић, можемо претпоставити да су сестре Перовић или једна од њих
заслужне што врло једноставно можемо да аналитички обрадимо готово сваку фотографију из ова три легата. Легат Константина Коче Поповић и Лепосаве Лепе
Перовић такође чува велики број фотографија које су налазе у албумима различитих величина, облика и врста према начину улагања фотографија. Свако од легатора има своје, одвојене албуме, али има доста и оних који садрже фотографије са
заједничких путовања и дружења са пријатељима. Због функција које је обављао и
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службених путовања на која је ишао, Коча Поповић има изузетно велики број фотографија на којима су забележени домаћи и страни државници, политичари из
скоро свих делова света, представници краљевских кућа, уметници и други (Че
Гевара, грчка краљица Федерика, Софија Лорен...). Један албум фотографија формиран је тако да прикаже паралелу између животног пута Коче Поповића и Лепе
Перовић, од њиховог најранијег детињства до пуне зрелости, па је тако Коча на једној фотографији у морнарском оделцету током боравка у Женеви, док је Лепина фотографија преснимљена са веће настале испред сеоске куће у Машићима. На другима је приказан Коча како игра тенис, а Лепа како скија, или обоје говоре са говорнице, с тим што се Лепа обраћа скупу у Галерији фресака, а Коча говори пред
стотинама окупљених на градском тргу. Да није фотографија, можда још дуго не
бисмо знали да је Лепа Перовић пре Другог светског рата била удата за чиновника Ладислава Мелчицког, јер то не пише ни у једној њеној званичној биографији.
Захваљујући једној фотографији овог пара сликаног на улицама Бања Луке и легенде испод ње, дошли смо и до овог податка.
Из горе наведеног сасвим је јасно да фотографија може ухватити тренутке славља или моменте екстремног очаја и може постати радосна носталгија или
болно сећање. Фотографије могу забележити свакодневне и редовне животне активности, људе на послу, у игри или доколици. Људска прошлост је временски
огромна, садржајно комплексна, а њено истраживање и промишљање представља
праву авантуру. Дешифровање прошлости захтева различите методе и приступе, а
фотографија се у том процесу може користити за повезивање више ситних делова
у већу слагалицу.
Чување и обрада фотографија у архивима
Са сигурношћу можемо рећи да је фотографија, као нови медиј техничког
репродуковања, утицала на обликовање нашег начина опажања света, као и на
форме међусобне комуникације, а све је јасније и да ће доћи до још већих и значајнијих промена у медијској и културној сфери са новим токовима глобализације и дигитализације. Пре него што се то догоди, неопходно је да се прикупи,
архивира и сачува што више аналогних фотографија, без разлике да ли су оне црно-беле, у боји, оригиналне, копиране или преснимљене, јер је њихов животни век
као медија практично окончан.
Иако историчари нису одувек препознавали фотографију као примаран историјски извор, архивисти су их прикупљали и брижљиво чували, подједнако као
и другу архивску грађу. Са порастом како количине фотографија, тако и интересовања за њих, уочавају се многи недостаци приликом њиховог чувања, сређивања и
обраде.
Врло је важно да схватимо да су фотографије по својој историјској вредности готово подједнако важан историјски извор као и документ, али да су због технологије израде изузетно осетљиве. Када је чување фотографија у питању, на њих
морамо да гледамо не само као на носиоца визуелне информације, већ и као материјални предмет коме могу да нашкоде многи хемијски, биолошки и физички
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чиниоци.5 На овом месту нећемо се бавити том проблематиком, већ ћемо само
указати да архивисти приликом чувања и руковања фотографијама морају бити
упознати са свим ризицима које оно носи.
У српској архивистици начин чувања, сређивања и обраде фотографија није
решен на јединствен начин. Када је у питању аналогна фотографија, Архивско
веће Архива Србије донело је Упутство о чувању и обради збирке фотографија још
давне 1971. године.6 Архив Југославије је то питање регулисао својим Упутством
о заштити и обради збирке фотографиjа у Архиву Jугославиjе донетим 1986. године.7 Недавне анкете и истраживања колега показале су да се на територији целе
државе не користе уједначена правила по којима се врше архивско чување и обрада, било да су у питању аналогне или дигиталне фотографије. Архивисти задужени за вођење збирки фотографија ослањају се на већ установљене и устаљене начине сређивања, обраде и смештања фотографија, а који су по њиховом мишљењу
и искуству најпогоднији за сваку установу појединачно. Ретки су у прилици да
прате међународне стандарде у складу са ISAD(G) (General International Standards
Archival Description) које имплементирају у своје софтверске системе, јер још увек
није завршено увођење јединственог информационог система за архиве АРХИС,
иако је обука за њега почела још прошле године. У чак 15% архива не постоје архивисти-извршиоци који би били задужени само за чување и обраду фотографија.8
Када је у Историјски архив Београда тек почела да стиже грађа из личних
фондова, архивисти задужени за сређивање и обраду водили су се већ помињаним
Упутством. Физички су издвајали фотографије из архивске грађе, обрађивали их
и смештали у Збирку фотографија. Тада, као ни сада, фотографије нису одлагане
у металне ормаре са фиокама, нити су улагане у полиетиленске врећице, већ у коверте, па у класичне архивске кутије. Како се повећавао пријем личних фондова,
тако се повећавала и количина примљених фотографија, па је она сада по бројности достигла половину Збирке фотографија која има око 7.500 фотографија. У
једном моменту колеге су престале да физички издвајају фотографије из легата,
личних и породичних фондова, а већ издвојене су враћене у фонд коме припадају.
Тиме је настала збрка са сигнатурама која се још увек разрешава. Посебан про5

6

7
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Petar Dabac, Osnovna pravila za arhiviranje i konzervaciju fotografije, Informatica museologica, Vol. 31, No. 3-4, Zagreb 2000, 132-137.
Упутство о чувању и обради збирке фотографија, донето на седници Архивског већа
29. 1. 1971. године; објављено у: Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1971, 157-161.
Упутство о заштити и обради збирки фотографиjа у Архиву Jугославије.. Билтен
Архива Jугославиjе, бр. 8, Београд 1986, 19-27.
Nenad Šeguljev, Fotografija kao istorijski dokument (Formiranje zbirke fotografija u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“), Arhivska praksa, br 15, Tuzla 2012, 373-380, http://
www.arhivistika.edu.rs/clanci/digitalizacija-i-mikrofilmovanje/25-nenad-seguljev-fotografija-kao-istorijski-dokument-formiranje-zbirke-fotografija-u-dokumentacionom-centru-nikola-mirkov-1 (приступљено 20. августа 2020.); Зорица Нетај, Збирка фотографија као
део културне баштине – кроз анализу архива у Србији, Зборник радова са међународне
конференције Посебне збирке у контексту културног наслеђа и као подстицај културног
развоја, Београд 2019, 153-162, https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=6474. (приступљено 20. августа 2020.)
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блем су представљали фото-албуми који се због своје величине нису могли физички сместити у архивске кутије, а свакако морају бити заштићени од прашине и
других утицаја. Решење би била израда наменских кутија у књиговезачкој радионици Историјског архива Београда.
Осим проблема са физичким смештањем и чувањем фотографија, архивисти
се срећу и са могућим проблемима у њиховој обради. Чињеница је да су фотографије које се чувају у архивским збиркама приспеле са различитих страна и да
многе од њих нису датиране, нити имају именоване или идентификованте особе
који се налазе на њима. Иако су фотографије из легата, личних и породичних фондова потекле из познатих извора и личних колекција, врло често имају исте недостатке, односно непостојање забележеног времена, места и личности које се налазе
на њима. Архивиста мора сам да извуче информације на основу онога што види,
познатих података о животу и раду творца/твораца легата, личног или породичног фонда или на основу предате архивске грађе. Приликом тумачења фотографије
као историјског извора креће се од једноставних података – описа људи и онога
што раде, приказаних објеката и предмета, уочавања шта се види у позадини или
предњем плану и одређивања временског оквира фотографије. Важно је анализирати да ли је она спонтана или особе позирају за камеру. Потребно је и повезивање са другим изворима који нам могу помоћи да проверимо своје закључке у
вези са фотографијом. Све ово архивисте ставља пред изазов када покушавају да
буду што тачнији приликом обраде фотографија.9
Иако је Министраство за културу и информисање Републике Србије септембра 2017. године издало Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији10, ретки су архиви који могу и да их у пракси примењују, понајвише
услед недостатка техничких могућности и довољног броја обученог кадра. Сваки архив ради на процесу дигитализације фотографија самостално и у складу са
својим техничким могућностима. Правилна дигитализација аналогних фотографија је од изузетног значаја како би се заштитиле од прекомерне употребе, а тиме
и пропадања. Правилном дигитализацијом фотографија омогућила би се њихова
лакша доступност и употреба у сврху штампања и излагања. Уколико би се уз дигитализацију формирала и одговарајућа база метаподатака, претраживање потребних података би било могуће на брз и једноставан начин. Међутим, да би се
уопште дошло до процеса дигитализације, кључно је претходно имати физички
сређене и обрађене фотографије, што често није случај.11 Смернице за дигитали9
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Zorica Netaj, Iskustvo na sređivanju, obradi i digitalizaciji zbirke fotografija Arhiva Jugoslavije, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2015, 319328, http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci2015/319-328_netaj_2015.
pdf (приступљено 20. августа 2020)
Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији,
http://www.arhivistika.edu.rs/images/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-urepublici-srbiji.pdf (приступљено 20. августа 2020.)
Зорица Нетај, Збирка фотографија као део културне баштине – кроз анализу архива у
Србији, Зборник радова са међународне конференције Посебне збирке у контексту кутурног наслеђа и као подстицај културног развоја, Београд 2019, 153-162, https://www.
nb.rs/view_file.php?file_id=6474. (приступљено 20. августа 2020.)
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зацију културног наслеђа у Републици Србији јесу корисне, али дају управо оно што
им и сам назив каже – опште смернице за све институције културе и односе се
како на објекте, тако и предмете у ентеријеру и екстеријеру. Мишљења смо да као
основа за израду новог, савременог архивског упутства много више може да послужи чланак колегинице Зорице Нетај „Фотографија као архивска грађа и њихова обрада у Архиву Југославије“ објављен у часопису Архив. Овај чланак настао
је као плод дугогодишњег рада на сређивању и обради Збирке фотографија Архива Југославије, дакле проверен је и потврђен у пракси, свеобухватан је и изузетно
детаљан у опису сваког корака приликом сређивања, обраде и дигитализације фотографија. У њему, користећи постојећа Упутства, консултујући домаћу и страну
литературу из ове области, као и искуства сродних институција на обради збирки
фотографија, концизно и јасно дато је својеврсно методолошко упутство које би
се могло применити како за физичко чување и обраду аналогних фотографија, фото-албума и негатива, тако и за дигитализацију и чување дигиталних копија.12
Тешко је спознати каква све могућа сазнања крију непрегледне количине сачуваних фотографија које се чувају у легатима, личним и породичним фондовима
Историјског архива Београда. Архивистима је неопходна помоћ у виду јединствене
стратегије и нових методолошких упутстава, који ће пратити нове технолошке и
научне трендове како би на најадекватнији начин сачували непроцењиво изворно
богатство које се крије у фотографијама. О каквом благу је реч можда најбоље говоре речи Живојина Павловића, редитеља и књижевника, које је написао пошто је
прегледао обимну фото-документацију Стевана Крагујевића о „липањским гибањима 1968“:
Фотографије су сензационалне. Док их гледам и, узгред, слушам необичне и узбудљиве репортерове доживљаје за дуги низ година приљежно обављане
новинарске дужности, питам се зашто се нико не подухвати да напише, уреди и
објави монографије о овим драгоценим сведоцима времена, на чему би му будућност била захвална. Јер, без фотографије, историја је само привид.13
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Зорица Нетај, Фотографија као архивска грађа и њихова обрада у Архиву Југославије,
Архив, Београд 2012, 68-79
http://www.arhivyu.gov.rs/index.php?download_command=attachment&file_command=download&file_id=442122&file_type=oFile&modul=Core%3A%3AFileManagement%3A%3AcFileModul. (приступљено 20. августа 2020.)
Живојин Павловић, Diarium I /Дневници, књига 4, Београд 1999, 473.
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PHOTOGRAPHS IN LEGACIES, PERSONAL AND FAMILY
FONDS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF BELGRADE
- IMPORTANCE AND DIVERSITY

Summary
The Historical Archives of Belgrade keeps
in its depots 57 legacies, personal and family fonds that contain a large number of
photographs. The photographs are numerous and diverse depending on a person,
profession and interests of the creator.

345

The archivists have numerous unknowns,
dilemmas and concerns related to arrangements, processing, and digitising of photographs that are kept in the archives.
This work presents experiences, dilemmas
and author’s own thinking regarding this
theme with the hope that this work will be
useful to other colleagues that encounter
the same or similar problems. Among other things, a short review of the richness of
the photographs that in a direct way speak
about the life and work of the legator because, as we all know, a photograph speaks a thousand words.

Страница књиге „Испљувак пун крви“ Живојина Павловића“
са фотографијом Стевана Крагујевића
(Лични фонд Небојше Попова)

Мр Маја Николова1
Педагошки музеј
Београд, Србија

Прегледни рад

НЕДИЋЕВА ШКОЛСКА РАДНА СЛУЖБА –
БРОШУРА ШТАМПАНА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ОДРЖАНЕ 5. ЈУЛА 1942. ГОДИНЕ
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Апстракт: После слома Југославије 1941. школство у Србији нашло се у новим
околностима које су налагале одређивање нових циљева васпитнообразовног процеса и нове
облике рада. Према наређењу Министарства просвете, а ради развијања осећања одговорности према заједници, у свим школама заведена је, јуна 1941, обавеза физичког рада и основана је Школска радна служба. Свако одељење имало је обавезу да једном недељно, у складу с
прописаним распоредом, ради у школској башти, а у зимском периоду да чисти снег. Ђачке
чете, које је чинило од двадесет до педесет ученика и којима је командовао старешина, то
јест најспособнији ученик, могле су бити посебне или мешовите, а у њима су била деца од
четрнаест до осамнаест година старости. На сваких десет ученика долазио је један десетар,
млад наставник, а најмлађим ђацима десетари су могли бити старији другови. Формирање
радних чета било је у складу с просветном политиком, односно са улогом рада у процесу
васпитања и образовања. Методе рада могле су бити појединачне или групне у случају када
су за ученике били организовани заједнички смештај и исхрана. Било је предвиђено да групни рад траје од четири сата до осам сати дневно, после чега би следио двочасовни одмор са
забавом. У многобројним говорима министар просвете Велибор Јонић истицао је потребу
ученичког рада не само за појединце већ и за заједницу. У процесу формирања ђачких чета
посебно је инсистирано на зближавању варошке и сељачке омладине, што је остваривано
организовањем радних летовања.
У циљу препорода Београдске школске омладине министар просвете обратио се Београдској општини која је, београдским средњим и стручним школама, уступила 35.000м2
земљишта. Већ половином априла 1942. ученици средњих, грађанских и учитељских школа су, са ашовима и мотикама, почели да обрађују земљу. Сав приход био је намењен школским кухињама за сиромашне ученике.
Било је предвиђено да се у Београду 28. јуна 1942. одржи свечана Смотра ученика
средњих школа сарадника Школске радне службе, уз учешће око 16.000 омладинаца, али је
она одложена за 5. јул те године када је број учесника био знатно мањи. На дан смотре било
је постројено 7.000 средњошколаца, а после поздравних говора Милана Недића, председника владе, и Велибора Јонића, министра просвете, ученици су отпевали песму радне омладине Војска смене коју је написао Владимир Велмар-Јанковић.
У циљу пропагирање идеје обавезног рада код средњошколске омладине, коју је заступала колаборационистичка власт, била је штампана брошура под називом 5 јули 1942 –
све за Србију, у којој су објављене фотографије и делови говора са поменуте Смотре. Штампање је једним делом било потпомогнуто из Фонда Стевана Магазиновића, а брошура је
била бесплатно дељења сиромашним ученицима.
Овај рад има за циљ да укаже на мало познат догађај који је окупио београдску
1
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средњошколску омладину током ратне 1942. и да осветли још један угао посматрања процеса васпитања и образовања током Другог светског рата.
Кључне речи: васпитање и образовање, Други светски рат, Школска радна
служба

Задаци пред којима се налазило Министарство просвете и вера на почетку Другог
светског рата, по мишљењу министра просвете и вера Велибора Јонића, били су
разноврсни, али је на првом месту свакако била потреба за спровођењем ревизије
школства како би се уклониле штетне појаве у српској просвети.
Просветном политиком био је одређен циљ васпитавања дефинисан као васпитавање српске омладине у националном духу, у духу српских народних традиција. Томе је доприносила верска настава као основа нематеријалистичког схватања света и живота, па је због тога веронаука као наставни предмет била уведена и
у школе у којима се до тада није учила. Контролу над животом и радом омладине
спроводили су васпитачи и ученичко редарство, постојала је сарадња школа и родитеља, а најсиромашнијим ученицима пружана је помоћ. Настава је одржавана у
најтежим условима, а тамо где то није било могуће ученици су упућивани на самообразовање.
Идеологија коју је заступало Министарство просвете и вера, па и сам министар, кретала се у правцу духовне обнове Србије и стварања нове националне елите. Предратна просветна политика није одговарала ни српским колаборационистима ни Немцима, па се већ крајем 1941. приступило реформи школства и просвете:
Само коренита реформа наше просвете, политике и наших школа може омогућити
да наш народ успешно преброди тешкоће и проблеме данашњице и да се оспособи
за бољу и лепшу будућност.2
По мишљењу Велибора Јонића, нова просветна политика требало је да се
утемељи на извору старих српских вредности, на вери у Бога, породици, осећању
припадности народној заједници, као и на поштовању рада и конструктивног стваралаштва. У том контексту, примарни задатак школе био је да формира српске родољубе с традиционалним погледом на свет, односно да обликује чланове српске
заједнице који у раду и стварању траже смисао свог индивидуалног живота уклопљеног у друштвене токове.
Сличне ставове заступао је и Владимир Велмар-Јанковић, помоћник министра просвете, који је у свом националистичком програму, критикујући отуђену интелигенцију, истицао важност младе Србије, то јест омладине која би својим
трудом и радом требало да учествује у обнови Србије.
Тако су усмеравање појединца ка заједници, радна друштвена обавеза и традиционални и патријархални став у васпитању представљали основна обележја
државног просветног плана.
2

М. Милошевић, Стварање нове националне елите, у: Министар просвете говори…, Београд 1941, VI.
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Други светски рат у фондовима Педагошког музеја –
Збирка архивске грађе (оригинали и копије)
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Током више деценија у Збирци архивске грађе сакупљен је завидан број документа у вези са школством током Другог светског рата. На основу истраживања
у другим институтима као што су архиви, музеји и библиотеке, реализовано је неколико изложби и стручних каталога у вези са овим периодом.
Међу првима је била изложба Школа и револуција 1941-1945. (из 1964) реализована на основу грађе која се углавном налазила код појединаца док су се фотографске копије сачувале у Педагошком музеју. Тако су сачувана документа која
се односе на отпуштање напредних учитеља из службе, на рад просветних радника на ослобођеној територији, на делокруг рада културних секција на ослобођеној
територији, спискови наставника комуниста, Правилник о сузбијању комунистичке пропаганде, групне и појединачне фотографије скојеваца, фотографије са учитељских конгреса и курсева, фотографије партизанских школа, фотографије спомен-плоча палих бораца које су се налазиле на школским зградама, фотографије
народних хероја, као и фотографија у вези са стрељањем ђака у Крагујевцу.
Током две деценије сакупљана су документа и фотографије које се односе на
постојање и рад Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци,
што је омогућило, да се на основу те грађе и докумената која се налазе у Војном
архиву Србије, Историјском архиву Београда и Историјском архиву Смедеревска
Паланка, реализују изложба и стручна публикација под истим називом током 2010.
године. Међу документима се налазе Извештаји о раду Завода, План и програм рада Завода, Уредба о принудном васпитању омладине, годишња сведочанства, као и
оригиналне фотографије настале у фото-секцији Завода у периоду од 1942. до 1944.
године.
Анализа архивске грађе указује на друштвену функцију васпитања и образовања, као и на стручни и идејно-политички утицај ове специфичне установе на
формирање неколико генерација које су у послератном периоду учествовале у
друштвеном животу Србије. Имајући у виду идеолошке супротности у наведеном
периоду, документа у вези са просветним приликама помогла су да се идентификују циљеви друштвеног развоја и узрок политичких борби.
Међу документима који се односе на период Другог светског рата налази се
и осам свезака у којима је забележен рад Професорског друштва у Офлагу у Оснабрику у периоду од 1941. до 1944. године. Важност ове архивске грађе састоји се
у томе што је мало сачуваних историјских податка који се односе на рад Професорског друштва за време Другог светског рата, као и на ученика који су своје школовање употпунили или довршили у том периоду. У свескама су забележени наставни план и питања са годишњих и матурских испита, што представља реткост
у документима која служе као основ за проучавање историје школства. У питању
су историјски подаци у вези са образовањем у посебним условима у иностранству,
рату и логору. Детаљан истраживања нису извршена, али највероватније да само
Педагошки музеј поседује овакву врсту грађе.
У богатој збирци заоставштине просветних радника који су живот везали
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за развој просвете и културе налази се и Фонд др Лазара Јованчића, професора и
писца стручних публикација из области биолошких наука. Архивску грађу тог фонда, добијену на поклон седамдесетих година 20. века, чине документи о његовом
школовању и кретању у служби, лична и службена преписка, као и фотографије из
времена службовања. Поред остале писане заоставштине, ту се чувају и његови
дневници вођени током Другог светског рата, тј. архивалије које могу да послуже
као извор нових сазнања и сагледавања једног комплексног историјског процеса.
Дневник о којем је реч састоји се из четири свеске мањег формата са меканим корицама и једне укоричене бележнице. Све су писане латиничним и ћириличним
писмом, мастилом и обичном оловком. У њима су сачувана сећања Лазара Јованчића на заробљеништво у Италији у периоду од јуна 1941. до новембра 1943. године. Вођење дневника омогућавало му је да у тим тешким тренуцима дâ посебан
смисао и емотивно значење свом животу, а нама ти записи пружају прилику да још
једном сагледамо чињенице и околности под којима се одвијао живот српских заробљеника, као и да донесемо личне и научне ставове о тим временима и личностима.
У другим појединачним фондовима налазе се документа која се односе на
Други светски рат, као што је свеска за писмени рад Радомира Турајлића, ученика
шестог разреда Државне реалке у Београд из 1942/1943. године. Специфичност
овог документа чини тема писаног рада – самопрегоревање (заправо делање младих људи за опште добро, једна од битних карактеристика васпитних циљева током тог период). Поред тога сачувано је и сведочанство Јелене Милојковић, ученице Потпуне приватне немачке гимназије са првом јавности у Београду од 31. мај
1944. године. Сведочанство садржи, на немачком и српском, описне и нумеричке
оцене, од 1 до 10, на првом и другом полугодишту наведене школске године.
Национална служба за обнову Србије
Крајем 1941. Влада Милана Недића увела је обавезну радну службу, односно
за старије становништво основана је Национална служба за обнову Србије, а за
млађе су уведене радне чете. Да би се Србија обновила, обвезници су били дужни
да раде на локацијама од војно-економског значаја, на рашчишћавању рушевина и
подизању брана.
Интересантно је да је идеју о увођењу друштвено-корисног рада, посебно за
школску децу и омладину, дала Мага Магазиновић, професорка Прве женске гимназије и позната новинарка, која је редакцији Новог времена послала чланка у коме је указала на потребу да се школска деца упуте на радно летовање на село. Рад
на селу био би услов за упис на виши течај у гимназијама и стручним школама,
као и могућност рада у државној служби.3
У оквиру организације Збор, у лето 1941. јавила се и прва омладинска добровољачка служба која је радила на рашчишћавању рушевина тврђаве, која је
страдала од експлозије, у Смедереву. Крајем исте године у Крагујевцу омладинци су радили на регулисању тока реке Лепенице, а у исто време присуствовали су
3

М. Магазиновић, Организовање рада у пуној стварности, у: Ново време, 1. јун 1941, 6.
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и предавањима која су се базирала на идеји о националном васпитању. У оквиру
Владе Милана Недића и његовог плана за стварање нове државе рад је, у то време,
имао двојаку функцију – друштвенокорисну (рад у обнављању земље) и васпитану
(радно васпитање и неговање националних осећања). Тако је, под командом професионалних официра, образована Национална служба рада за обнову Србије, са
начелником Ђуром Котуром, предратним сенатором, и са помоћником Марчетићем, професором Друге гимназије у Београду.
Деловање Националне службе било је регулисано Уредбом о увођењу Националне службе за обнову Србије која је обнародована 17. децембра 1941, али је
због материјалних тешкоћа била примењивана тек од 15. марта 1942, после доношења Уредбе о организацији Националне службе за обнову Србије од 12. марта
1942. године.4 Уредба је обухватала девет тачака, на основу којих је сваки способан Србин од седамнаест до четрдесет пет година старости био у обавези да шест
месеци проведе на раду у тој служби. Од ове наредбе били су изузети они који
су имали редовна занимања, они који су били неопходни у пољопривредним домаћинствима, радници на раду у Немачкој, као и Цигани и Јевреји, који нису
имали грађанска права. Рад се није плаћао, али су обвезници имали обезбеђену храну, одећу и смештај. Такав вид окупљања грађана према годинама старости и нарочитим социјалним потребама имао је васпитни и привредни задатак.
Васпитни се састојао у стварању везе између разних друштвених класа, осећаја
другарства и међусобне повезаности, док се привредни односио на остваривање великих заједничких радова, оних који су били од користи целој земљи.
Уредбом је било предвиђено да од 10. јуна до 10. октобра сваке године припадници Националне службе рада учествују у обнови Србије, у складу с тежњом
да се ученици васпитавају у националном духу путем рада у заједници: Према
овој наредби сваки грађанин града Београда, без обзира који друштвени или социјални положај заузима, биће регистрован код свог кварта, и кад се потреба
укаже, позват да својим личним радом одужи свој дуг према своме граду и своме
народу.5 Морално-васпитни задатак, по мишљењу Ђуре Котура, руководиоца Националне службе за обнову Србије, састојао се у томе да се развије у омладини
национални осећај, љубав и пожртвовање за народну заједницу, у душу младог покољења усадити идеју националне части и поноса, као и дубоки смисао за социјалну правду.6
У Изменама Уредбе о Националној служби рада за обнову Србије од 18. фебруара 1944. било је назначено да су сви млади Срби обавезни да служе свом народу у оквиру Националне службе рада која је, као национално-васпитна служба, требало да одгаја српску омладину у српском духу, да је васпитава за ново и
правилно схватање рада и да организује радове којима ће се Србија унапређивати

4

5
6

ВА, Недићева архива, к 2, ф 1, док. 10: акт у вези са оснивањем Националне службе рада
(без датума).
Наредба о обавезном личном раду, у: Обнова, Београд, 26. септембар 1942, 5.
ВА, Недићева архива, к 2 ф 1, док. 12: допис др Ђ. Котура, руководиоца Националне
службе за обнову Србије.
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технички, културно и привредно.7 Овом Уредбом било је предвиђено и позивање
женске омладине у Националну службу рада, а делимично су били измењени и
њени задаци. На основу тога Служба је проглашена за стриктно омладинску организацију чији је циљ био развијање националног духа и поштовања рада, а назначено је да оснивање једне праве, свенародне српске службе рада тек треба да уследи. Због развоја ратне ситуације старији обвезници били су упућивани у јединице
Српске државне страже као и на рад у Борске руднике.
Поред обавезног физичког рада припадници су били у обавези да посећују
идеолошки усмерена предавања, да посећују стручне курсеве и друге факултативне активности. Предавања су држали тада познати професори и политичари као
што су били министар просвете Велибор Јонић, министар рада, социјалног старања
и народног здравља Танасије Динић, министар пољопривреде Радослав Веселиновић, Милорад Марчетић, вођа организације Земља и рад Стеван Кулић, као и немачки предавачи из организације РАД.8 Факултативне активности одвијале су се у
оквиру спортске секције, аматерског позоришта, фолклора и оркестра.
Припадници Националне службе, који су поседовали легитимацију са сликом и основним подацима, били су у обавези да се одазову сваком позиву на рад,
без обзира да ли је реч о некој катастрофи, рашчишћавању рушевина или некој
другој државној потреби: У случају да настане државна потреба или нека катастрофа, па се морају позвати обвезници Националне службе управне власти забраниће обвезницима удаљавање из места њиховог сталног становања.9
Стиче се утисак да је Национална служба имала полувојнички карактер јер
су обвезници били подељени у групе и чете, а на челу сваке формације налазио
се старешина. Тамо где је то било могуће чланови су имали и посебне униформе.
У Остружници код Београда 26. фебруара 1942. отпочео је с радом курс за школовање будућих старешина, руководилаца радних јединица, који су по завршетку
обуке били распоређени по јединицама у Београду и унутрашњости Србије.10 Канцеларија и магацин Националне службе налазили су се у Пастеровој улици број 6
у Београду.
Припадници радне службе са села били су у повлашћеном положају, јер су
углавном радили од куће и били ангажовани за послове мањег обима, док су они
из градова слати ван места боравка. Постојале су и мешовите групе које су имале
за циљ спајање градске и сеоске омладине, размену искустава и ширење другарства.
Као што је већ речено, Национална служба била је организована у Београду и у свим местима у унутрашњости Србије. У неким формацијама Националне
службе налазила су се и мања деца, као што је то било у Љигу: Да би помогли обнову
7

8

9

10

Уредба о Националној служби рада за обнову Србије, у: Ново време, Београд, 7. и 8. мај
1944, 8.
А. Стојановић, Идеје, друштвено-политички пројекти и пракса владе Милана Недића
(1941-1944), Београд 2014, 297.
Општа наређења, члан 11, ПМ, ф Други светски рат, инв. бр. ББ: исправа обвезника Националне службе за обнову Србије на име Душана Маринковића.
Ту школу су 2. марта 1942. посетили руководилац Националне службе Ђуро Котур и
његов помоћник Милорад Марчетић.
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Србије многи малишани добровољно су се пријавили за радове у атару своје општине. Интересантно је напоменути да су за то била најодушевљенија баш мала деца, међу којима најстарије има 15 година, која су се сакупила и замолила
председника Љишке општине Милосава Сарића да им да посао. Варошица Љиг
може заиста да се поноси када има овакву омладину, која се васпитава у потпуно националном духу и која ће доцније моћи мирне душе да прими терет изграђивања државе на своја плећа а да при том не поклекне.11
Бојећи се од могуће побуне, припадници немачких власти нису увек са одобрењем гледали на рад организације Националне службе рада, али су временом
увидели да су чланови Владе Милана Недића све дражили под контролом.
Издвојену групу чинило је српско сељаштво које је имало посебан положај, с обзиром да је план Недићеве Владе био да после рата заузме важно место
у управљању државом и националној изградњи. Свестан њихове необразованости
и технолошки заостале српске аграрне производње, Недић се одлучио да сељаке
пошаље на рад и усавршавање у Немачку.12 Овај потез имао је двојак карактер –
стручно усавршавање српског сељака и ближи контакт са Немцима. За те одабране
младиће, који су се бавили пољопривредом, била је организована идеолошко-информативна настава, курс на коме су били упознати са главним одликама немачке државе, затим курс немачког језика, као и физичке припреме, односно телесно
вежбање. Од Народне банке полазници су добили извесну своту новца која је била
намењена за куповину савремених немачких трактора. Председник Владе Милан
Недић и министра просвете Велибор Јонић ове младе сељаке, који су представљали земљу, називали су амбасадорима Србије. Током 1942. у ратној штампи, као
што су Ново време и Обнова, били су објављивани чланци у којима је истицано да
су српски млади сељаци послати у Немачку како би научили нове методе у обради земље и да би се упознали са новим технологијама које се користе у аграрним
радовима.
Током маја 1943. педесет полазника полагали су испит пред професором др
Лудвигом Херцогом, а у присуству Велибора Јонића. После испита гледали су, у
Немачком научном институту, филм, а након тога примио их је сам Милан Недић.13 О едукацији у Немачкој сеоски младић из Груже Војислав Симовић написао је књигу под називом Земља и рад у којој је истакао да је српска омладина
прихватила радне навике и да је рад схватила као извор задовољства и стварања.
Кроз стварање нове елите окупациона Влада промовисала је култ рада, као и могућност сарадње са немачком нацијом.
Ученици добровољци и четници
На самом почетку рата, 5. јуна 1941, у Смедереву је експлодирало складиште муниције; погинулих је било много, а материјална штета била је велика. Да
11
12
13

Н. Н., Образовање националне службе у Љигу, у: Обнова, Београд, 22. јул 1942, 5.
А. Стојановић, нав. дело, 292.
Н. Н, Председник српске владе генерал Недић примио је јуче сеоске омладинце, у: Обнова,
11. мај 1943, 3.
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би помогао у рашчишћавању рушевина и проналажењу жртава, као што је већ
напоменуто, Димитрије Љотић позвао је из Београда и других места у Србији
омладинце, припаднике Збора, на добровољни рад. То је била прва добровољна
радна чета састављена од ђака и студената, а међу којима су се налазиле и избеглице из Хрватске.
Српска добровољачка команда, с Васпитним и Добровољачким одсеком, а
под контролом Милана Недића и надзором немачке војне управе, формирана је 17.
септембра 1941. године. Васпитни одсек, који се састојао од чета с васпитачима и
одреда с просветарима, имао је за циљ да српској омладини укаже на идеолошку
оријентацију добровољаца. Шеф тог одсека био је Ратко Парежанин, новинар и
члан Збора. Актом од 10. фебруара 1942. од Министарства просвете затражено је
да ученици који су провели најмање четири месеца у добровољачким четама имају
статус редовних ученика, као и првенство приликом уписа на студије. На основу
Уредбе о добровољцима и четницима за средњошколску омладину ангажовану у
добровољачким и четничким јединицама организовани су посебни образовни
курсеви у Београду, односно средњошколски течај при штабу Српске добровољачке команде. Некима од тих омладинаца била је обезбеђена и стипендија за
студије у Немачкој.
Министарство просвете било је у обавези да за поменуте курсеве, који су
омогућавали полагање разредних и виших течајних, односно разредних и дипломских учитељских испита, пропише одређени наставни план и програм. Министарство просвете је 21. маја 1942. донело Уредбу о Националној служби за обнову
Србије на основу које су ученици који су провели најмање четири месеца у добровољачким четама имали статус редовних ученика.14 Њом је било предвиђено да се
за ученике средњих и стручних школа у Београду и Букову организује специјални
двомесечни курс, након чега им је било омогућено полагање разредних и виших
течајних, односно разредних и дипломских учитељских испита. Министарство
просвете било је у обавези да за поменуте курсеве пропише наставни план и програм.
Поједини студенти добровољци могли су током 1942. године да наставе школовање као стипендисти у Немачкој. На свечаном пријему организованом поводом
одласка студената генерал Недић поручио је српској омладини: Драга децо, ја сам
наредио да напустите славне и јуначке одреде добровољаца и четника и наредио
сам да замените пушку и бомбу са књигом и пером. Нарочито хоћу да вам напоменем ово: идете у велики културни свет, у Немачку, не само да гледате културу већ и
све друге благодети, нарочито способност за организацију коју ми немамо довољно. Затим снагу духа и народну дисциплину. Видећете нов друштвени социјални
поредак. То је будућност Европе.15

14

15

Н. Н., Уредба о Националној служби за обнову Србије, у: Ново време, Београд, 24. јун
1942, 5.
Н. Н., Група студената који одлазе у Немачку код председника владе, у: Обнова, Београд, 25. новембар 1942, 6.
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Према наређењу Министарства просвете, а ради развијања осећања одговорности према заједници, у свим школама заведена је јуна 1941. обавеза физичког
рада и основана је Школска радна служба. Свако одељење имало је обавезу да
једном недељно, у складу с прописаним распоредом, ради у школској башти, а у
зимском периоду да чисти снег. Ђачке чете, које је чинило од двадесет до педесет
ученика и којима је командовао старешина, то јест најспособнији ученик, могле су
бити посебне или мешовите, а у њима су били млади од четрнаест до осамнаест
година старости. На сваких десет ученика долазио је један десетар, млад наставник, а најмлађим ђацима десетари су могли бити старији другови. Формирање радних чета било је у складу с просветном политиком: … да се на раду озбиљном, правом мора оснивати живот сваког члана народне српске заједнице.16
Министра просвете Велибор Јонић користио је сваку прилику да држи говоре школској омладини. Обраћајући јој се септембра 1941. указао на важност радног
васпитања, односно самог рада: Пред вама су, ученици, крупни задаци. Ви морате себе наоружати знањем, како би сте доцније могли корисно послужити себи
и народу. Сви ми морамо бити свесни да ћемо у утакмици међу народима моћи
опстати само они народи, који буду били слободни за рад и стваралаштво. Омладино српска, настало је ново време у коме се човек цени само по његовој радној
способности и по општој корисности његовог рада. Нестаје класних и имовинских
привилегија. Постоји само једно племство, племство рада.17
Методе рада могле су бити појединачне или групне, односно када је за ученике био организован заједнички смештај и исхрана. Било је предвиђено да групни
рад траје од четири сата до осам сати дневно, после чега је следио двочасовни одмор са забавом: Смисао за право човека на одмор и уживање само ако је довољно радио не само за себе већ и за заједницу не може се развити никаквим школским теоретисањем, већ залажењем омладине у сву збиљу, тегобу и одговорност
стварног рада.18 Посебна пажња поклањана је зближавању варошке и сељачке омладине, што је остваривано организовањем радних летовања.
Једно такво радно летовање било је организовано за београдске матуранте
у јулу 1942. године.19 Њему је претходила смотра београдских матураната организована, на Видовдан исте године, на једном од спортских терена у околини старе
електричне централе, у близини Дунава. Том приликом председник српске Владе
генерал Недић одржао је говор у коме је инсистирао на раду, реду и миру. Иста
група матуранта јула 1942. била је послата на изградњу насипа на обали Дунава,
да би после после три недеље била одведена у Кисиљево код Великог Градишта
где су наставили са подизањем насипа. Младићи су били смештени у баракама на
старом шлепу, које су биле скромно опремљене дрвеним креветима са сламарицом
16

17
18
19

АС, МПСВ, ГПС, ф 6, р 6/1941: одлука Главног просветног савета о увођењу радних
чета, 6. јун 1941.
Смотра средњошколске радне службе - 5 јула 1942 у Београду, Београд 1942, 3.
Исто.
Сто година треће београдске гимназије, Београд 1991, 272.
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и по два војничка ћебета. Живот је текао по правилима војног живота - шест часова рада, а након тога војничке вежбе. Била су организована дежурства, рапорти и
страже са ашовима уместо са оружјем; младићи су носили униформе и цокуле са
дрвеним ђоном, а храна је, за разлику од оне у Београду, била добра и обилна. Током
дана су се, када су за то имали времена, дружили са сељанима омладинцима, а понекад су одлазили код њих и на славе. Један од најбогатијих свињара у том крају
је за све њих, а било их је око 300, организовао богат ручак. Посећивао их је и
професор Мирчетић, а отац Николе Калабића, начелник из Пожаревца, више пута
је контролисао њихов рад. После шест месеци, крајем новембра, вратили су се у
Београд, а неки од њих одмах су приступили Националној служби за обнову Србије.
Оно што је обележило постојање и деловање школске радне службе била
је смотра реализована 5. јула 1942. године. Првобитно је било предвиђено да се у
Београду 28. јуна 1942. одржи свечана смотра ученика средњих школа сарадника
Школске радне службе, уз учешће око 16.000 омладинаца, али је она одложена за
5. јул исте године, а број учесника био је знатно мањи.20
На предлог министра просвете В. Јонића, Београдска општина уступила је,
у пролеће 1942, средњим и стручним школама 35.000 квадратних метара необрађеног земљишта. По упутствима Министарства просвете израђен је план за обраду
земљишта, а већ у априлу средњошколци су се, опремљени ашовима и лопатама,
заједно са својим наставницима упустили у обраду земљишта. На основу одлуке
министра Јонића у радовима су били обавезни да учествују, осим болесних и телесно неспособних, сви ученици београдских средњих, грађанских и учитељских
школа. Док су њихови наставници и малобројне комшије пратили рад неуморног
делања београдских средњошколаца, запуштене пољане претварале су се у баште.
На основу одлуке школских власти принос са школског земљишта био је намењен школским кухињама за сиромашне ученике У новинама Српски народ почетак радова је прокоментарисан следећим речима: Рад замашан али пун части:
рад наших ученика у обнови и препороду Србије. И себе самих.21 Бразда за браздом,
њива за њивом и београдска школска омладина почела је да побеђује природу.
Након три месеца била је уприличена смотра београдских омладинаца. Тога
дана, 5 јула, још у рану зору, војничким кораком кренуле су поворке гимназијалаца и гимназијалки са ашовима на раменима, а на челу сваке колоне вијорила се
српска застава. Смотра, која се одвијала на пољани крај Дунава, окупила је око
7.000 средњошколаца који су били свечано обучени - ученице су на себи имале
ђачке униформе, док су ученици били обучени у дугачке панталоне и беле кошуље са кратким или подврнутим рукавима. Сви они на главама су имали ђачке капе, а на реверима папирни амблем сачињен специјално за ту прилику. На почетку
сваког реда стајали су ударници са ашовима и лопатама на раменима, као и натпис школе.
20

21

ПМ, ф Други светски рат, инв. бр. ББ. У Педагошком музеју чува се Споменица са свечане смотре ученика средњих школа у Београду сарадника Школске радне службе на име
Петра Боснића, ученика другог разреда Десете мушке гимназије у Београду. У потпису
- Велибор Јонић, министар просвете, Београд, јул 1942.
Смотра средњошколске радне службе - 5 јула 1942 у Београду, Београд 1942, 6.
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У осам часова ујутру све је било спремно за дочек председника Милана Недића и друге званице. Музичка секција полицијске школе свирала је песме и маршеве док му је једна ученица предала амблем смотре, а министар просвете га позвао да изврши смотру средњошколаца. Свечаности су, поред већ поменутих, присуствовали и управник града и председник београдске општине Драгомир Јовановић, помоћник министра Унутрашњих послова Цветан Ђорђевић, потпредседник београдске општине Иван Милићевић, шеф државне пропаганде Ђорђе Перић
и помоћник министра просвете Владимир Велмар-Јанковић.22 Омладини се прво
обратио министар Јонић: Господине председниче, Ви видите пред собом београдску средњошколску омладину сврстану у чврсте редове. То је доказ да је српска
омладина свесна Ваших речи и да је спас српског народа, у реду, раду и дисциплини. Преко београдске омладине целокупна српска омладина полаже завет да ће
Вас и у будуће свим силама својим помагати у Вашим родољубивим напорима за
спас Србије и српског народа.23 Тачно у 8.30 часова Милан Недић, који је био у
пратњи пуковника Милош Масаловића, ускликнуо је Помози Бог, српска омладино!, а затим се из младих уста проломило Бог ти помогао!
У свом доста дугом говору Недић се, као отац нације, обратио сакупљеној
омладини нагласивши да су они синови јуначког народа, да иза њих стоји славна
историја Србије и да је потребно да се клоне интернационализма. У даљем излагању је навео да народ пати, да један део комунистичке омладине гине са пушком
у руци, а да је њихов задатак да изграде нову Србију у којој ће будућност бити
боља и сретнија. Са озбиљним пијететом одао је признање скупљеној омладини
која је својим радом обновила мајку Србију и позвао је да својим слабачким рукама и великим срцем помогне у уздизање новог живота. Омладини остаје Србија коју треба да воле као што су волели и њихови дедови, а опстанак српског
народа, по његовом мишљењу, једино је могућ у сталном раду, узорном реду,
гвозденој дисциплини и непомућеној слози. Јер опстанак српског народа, знајте, једино је могућ у даноноћном раду, узорном реду, гвозденој дисциплини и
ничим непомућеној слози. Волите ту много напаћену српску земљу, Мајку Србију, жаром своје младићке љубави, као што су је волели ваши дедови и праде
дови.24 Говор је завршио ускликом Живела мајка Србија, живео српски народ!
Након говора генерал Недић и друге званице обишли су земљиште које су
обрадили ученице и ученици београдских средњих школа, сликали се са ученицима и њиховим наставницима провели са њима извесно време. Том приликом генерал Недић изразио је задовољство због постигнутих резултата. Следећег дана,
6. јула 1942, министар просвете сачинио је наредбу у којој је похвалио на првом
месту омладину, затим главног организатора смотре, начелника одељења за средњу
наставу Драгомира Симића, као и руководиоца техничког извођења смотре, начелника за физичко васпитање др Милана Стијића, затим све директоре, разредне
старешини, надзорнике и професоре. Нагласио је да су за време смотре владали
беспрекоран ред и савршена дисциплина и да је школска омладина показала да
22
23
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Исто, 27.
Исто.
Исто.
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се креће правим путем ка новом друштву, ка Новој Србији. Под духовним вођством просветних власти омладина је постала свесна да у реду, раду и дисциплини стоји напредак и спас Србије, што је ова смотра и сама показала. Ова наредба
била је послата свим старешина у свим школама у Србији и објављена у дневној
штампи. У једним од новинских чланака у Српском народу, 10. јула 1942. било је
записано: Тако смо 5 јула у очима ученика и ученица средњих школа, постројени у
чврстим редовима фаланге видели визију Нове Србије и стекли несаломљиво уверење да ће она сутрапостати стварност. Јер нова српска будућност, да ли ће
бити светла и лепа, зависи једино и само од српске омладине.25
За потребе школске радне службе Велмар-Јанковић написао је песму под
називом Војска смене која је првобитно била објављена у листу Српски народ 19.
јуна 1942. године. У песми се говори о војсци смене која нову земљу носи, која
радом гради Нову Србију и која ће стићи до победе, Јер заклетву јој полажемо
свету, Наше Нове Србије.

25

Исто, 33.
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Употреба, или злоупотреба, масовног рада и економска експлоатација Србије била је у вези са Националном службом за обнову Србије у оквиру које су
људи одлазили на принудни рад у руднике, били упућивани на рад у Немачку или су
радили у Србији на рашчишћавању рушевина и подизању брана.
Током рата рад је посмртан као допринос реализацији националних, привредних и васпитних циљева, Постојале су конкретне материјалне користи које су
проистекле из рада, али је он био искоришћен и за политичку индоктринацију која
је имала за циљ стварање новог друштва. Ипак, многи историчари се слажу да је
Национална служба дала велики допринос у санацији и обнови земље.
Школска радна служба имала је за циљ да се ученици васпитавају у националном духу путем рада у заједници, да се путем друштвеног рада развије национални осећај код омладине и да се рад схвати као извор задовољства и стварања.
По мишљењу просветних власти српска омладина је требало да ради на техничком, културном и привредном унапређењу Србије и да кроз тај рад развије љубав
према отаџбини.
Прославом која је била организована 5. јула 1942. Влада Милана Недића
желела је да покаже на првом месту своју моћ, да омладину и народ убеди у исправност својих политичких ставова, али и да се, на неки начин, приближи немачком окупатору.
Брошура штампана том приликом била је део колаборационистичког система
јавног информисања, односно коришћење медија за ширење идеја владајуће политичке елите. Поред немачког Пропагандног одељење „С“ постојало је и Недићево
Одељење државне пропаганде које је деловало путем јавних предавања, трибина,
изложби, штампе и публикација. У дневним новинама и другим специјалним публикација преношене су грађанима Србије директиве, штампани текстови о напорима и успесима владе, текстови у којима су били изнети идеолошки ставови
Недићеве Владе као и натписи о потреби духовног, културног и образовног преображаја српског народа. Целокупна пропаганда је имала информативни карактер,
па је и брошура штампана поводом прославе одржане 5. јула 1942. имала за циљ
да укаже тежњу Националне службе да се кроз рад омладина спасе нерада и задоји националним духом. Користећи фотографије, делове штампаних текстова и говора, колаборационистичка влада је желела да кроз поједине догађаје, у овом случају смотре, упозна широке народне масе са постигнутим успесима.
У ствари, властима је била намера да створе привид нормалног живота, нормалног функционисања школства и примене васпитних метода. Од школе се очекивало да ради на формирању новог човека погодног за Нову Србију, а омладина је
била васпитавана да буде радна, дисциплинована, послушна и одана. У свему томе,
поред политичке индоктринације, рад је био главни метод.

Мр Маја Николова

Maja Nikolova, MA
NEDIĆ’S SCHOOL LABOR SERVICE
– A BROCHURE PUBLISHED ON THE OCCASION
OF THE CELEBRATION HELD ON JULY 5th IN 1942

Summary
The use or misuse of labor mobilization and economic exploitation of Serbia was tied to
the National Service for Renewal of Serbia through which people were sent for forced
labor to mines, to Germany, or to clear the ruins and build dams in Serbia.
During the war the work was seen as a contribution to realization of national, economic
and pedagogical goals. There were material benefits that were the result of that work but
the work was also used for political indoctrination that had for its goal creation of the
new society. Nevertheless, many historians agree that the National Service contributed
significantly to recovery and renewal of the country.
School labor service had for its goal education of pupils in national spirit through work
in the community; developing of national feelings in young people through communal
work, and for work to be understood as a source of pleasure and as creation. According to
the educational officials of that time, Serbian youth had to work on technical, cultural, and
economic advancement of Serbia and to develop love towards their homeland through
that work.
With the celebration that was organized on July 5th 1942 Milan Nedić’s government wanted, in the first place, to show its power, to convince the youth and the people in righteousness of its political views, but also to come close to German occupiers.
The brochure that was published on that occasion was part of the collaboration system
of public informing, that is – of media usage for spreading ideas of the ruling political
elite. Beside German Propaganda Department “S” there was also Nedić’s Propaganda
Department that acted through public lectures, discussions, exhibitions, press, and publications. Daily newspapers and other special publications transmitted directives to citizens
of Serbia; texts about efforts and successes of the government were published, texts that
conveyed ideological views of Nedić’s government, so as the texts about the need of
spiritual, cultural, and educational transformation of the Serbian people. The whole propaganda had informative character and the brochure that was published on the occasion
of the celebration that was held on July 5th in 1942 had for its goal to point out aspiration
of the National Service to save the youth from leisure and to uplift their national spirit.
By using photographs, parts of the printed texts and speeches, collaborating government
wanted broad public to know their successes through certain events, in this case a parade.
Actually, the government’s intention was to create an illusion of a normal life, normal
functioning of the school, and deployment of educational methods. Schools were expected to work toward creation of a new man suitable for New Serbia, and the youth was
trained to be hardworking, disciplined, obedient, and loyal. In all that, beside political
indoctrination, the work was the main method.
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Апстракт: Пастеров завод у Нишу је основан јуна 1900, само петнаест година после оснивања истоименог завода у Паризу. Појавом Завода прекинут је увоз скупих вакцина
из иностранства, а лечење оболелих од беснила, уместо у Будимпешти како је било до 1900.
године, обезбеђивано је за целу Србију у Нишу. Био је то први завод овакве врсте на Балкану
који је основан у саставу Моравске сталне војне болнице Ниш. Завод је основан на иницијативу др Михајла Мике Марковића, у то време начелника Санитетског одељења Министарства војног Краљевине Србије. Историјски архив Ниш је преузео фонд Института за јавно
здравље Ниш 2002. године, како је тада носио назив, за период 1919-1976. године и чува га у
свом депоу као архивски фонд од великог значаја.
Кључне речи: Институт, Пастеров завод, анимална лимфа, заразне болести,
болесници, медицинско особље, бактериолошко, хемијско, одељење, архив, архивски фонд, Ниш

Прошло је тачно дванаест деценија од времена када је 7. јуна 1900. године у Нишу свечано отворен „Краљевско Српски Пастеров завод“,3 како се у почетку звао.
Основан је под утицајем медицинских научних новина насталих епохалним делима Едварда Џенера и Луја Пастера, које су у Србију преносили поједини лекари који су студирали у иностранству и најчешће били вредни чланови Српског лекарског друштва.
Овако храбар и ентузијастички корак у оснивању Пастеровог завода, сврстао је тадашњу Србију, на прагу 20. века, са 80% неписменог становништва и нестабилном политичком сценом, у ред модерних држава. Био је то велики корак ка
правом развоју здравствене заштите и подизању здравствене културе народа.
Током 1900. године домаћом лимфом против богиња пелцовано је 11.540 регрута. Први антирабично лечени болесник био је војник, те се може рећи да су прве
вакцине произведене у Пастеровом заводу биле коришћене за потребе војног санитета. Крајем исте године у Нишу су стигли, ради лечења, и први цивилни болесници са уједом бесног вука, људи са села из Чачанског среза.4
1
2
3

4

архивски саветник, stojanka.bojovic@yahoo.com
радно ангажовање: Историјски архив Ниш
M. Марковић, Српски архив за целокупно лекарство (извод из монографије), Београд
1902, 385.
Др Војислав Милојевић, Пастеров завод у Нишу (1900-1985), Ниш 1990, 65.
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По оснивању, тј. првих шест месеци, први управник Пастеровог завода био др Сава Поповић, док
је први стални управник Завода био др Драгутин Петковић који је 1904. године изнео податак да је смртност становништва у Србији износила свега 0,24%,
што је у складу са десетогодишњим просечним успехом Пастеровог завода у Паризу. И поред тога што су се
поносили Пастеровим заводом, његови организатори
признавали су да се убраја међу мање такве установе
у свету. У Заводу је годишње лечено од двеста педесет до три стотине болесника заражених беснилом.
Први болесници уједени од бесног вука

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОСНИВАЊЕ
ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У СРБИЈИ
Први покушај оснивања Пастеровог завода у Србији, односно бактериолошко-хигијенског завода за производњу анималне лимфе, покренут је 1886. године, одмах после завршетка Српско-бугарског рата, тачније доласком др Михајла
Мике Марковића за начелника санитетског одељења Министарства војске Србије. Споразум између Војног министарства и Министарства унутрашњих послова о
финансирању изградње зграде Пастеровог завода тада није успео, али је др Марковић након дванаест година поново покренуо акцију да Србија добије једну овакву институцију.5
Захтев је упућен 1898. године команданту војске Милану Обреновићу. Након десет дана поднет је извештај војном министарству Србије о прекој потреби
подизања завода за справљање анималне лимфе, на коме је Милан Обреновић записао: „Потпуно усвајам назоре наведене у горњем реферату и шаљем овај предлог Г. Министру на размишљање, пошто спада у његов делокруг. Ваљало би ту
корисну установу покренути у споразуму са Министарством унутрашњих дела, те
тиме да не изостанемо чак иза држава које су тек јуче постале.”6
Допринос оснивању Пастеровог завода у Србији дао је и др Љубомир Стојановић, нудећи лично своје услуге Министарству унутрашњих дела и залажући
се за подизање једног домаћег вакционалног завода који ће бити језгро за остале
огранке из бактериологије (за серум, беснило и др.). Захтев није усвојен, чак ни
када је понудио подизање приватног завода који би био под контролом санитета,
као што постоје у другим земљама.
Почетком 1899. године предлог за оснивање ове институције поднео је на
седници Народне скупштине Србије и народни посланик Лепеничког среза Михајло Илић: „Да се код нас у Србији установи један Пастеров завод који би се имао
5
6

Др Војислав Милојевић, Пастеров завод у Нишу (1900-1985), Ниш 1990, 40-41.
Борислав Андрејевић, Зграда Пастеровог завода у Нишу, Нишки зборник, бр. 2, Ниш
1976, 111-112.

361

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

362

подићи о државном трошку, којим би се наш народ сачувао од опаке и опасне заразе.”
У свим овим иницијативама Ниш није спомињан као место подизања Пастеровог завода, већ се у свим тим акцијама помињао Београд. Пошто није добијена
сагласност од управе београдске вароши да се завод изгради у Београду, уз образложење да постоји опасност да микроби изађу из свог скровишта и нападну становништво, одлучено је (1899) да се Пастеров завод гради у Нишу.
Изградња Пастеровог завода у Нишу остварена је војним средствима и личним заузимањем краља Милана Обреновића. Он је у оснивању ове институције видео, поред престижа у односу на суседне земље, још и решавање једног важног
питања у вези са новоослобођеном облашћу југоисточне Србије – питања одласка
болесника на лечење ван граница земље, што се сукобљавало са политичким и економским интересима Србије. Требало би истаћи да је Ниш у време остваривања
захтева за подизање Пастеровог завода био најзначајније упориште Обреновића,
и Александра и његовог оца Милана. Они су углавном боравили у Нишу, који је
тада сматран новом престоницом Србије, а имао је скоро 25.000 становника.
Нишка општина је у априлу 1899. године на пустој пољани удаљеној три
километра од центра града обезбедила земљиште на коме је у августу почела изградња зграде за смештај Пастеровог завода, према идејном плану др Марковића.
Зграда је завршена у пролеће 1900, а у мају исте године инсталирана је опрема за
почетак рада првог одељења за добијање анималне лимфе (вакцине), по угледу на
Бечки државни завод.
Производња анималне лимфе, као вакцине против великих богиња, почела
је у ствари по први пут у Србији даном свечаног отварања Пастеровог завода у
Нишу 7. јуна 1900. године, на састанку грађанских и војних лекара када је пелцовано прво, па сутрадан и друго теле, за добијање цепива. Прво теле, у свечаном
чину пелцовао је др Марковић, а друго др Стојановић, ван славља, у оквиру почетка
рутинског рада. Том приликом др Марковић је одржао и свечани говор у коме је
истакао:
„У име Бога, ми данас отпочињемо справљање анималне лимфе у нашем заводу, а крајем ове године почећемо справљати сами антибаричну солуцију за превентивно калемљење оних лица, која су од бесних животиња уједена. У току идуће године више је но сигурно, да ћемо у овом истом дому справљати и сами и серум противу дифтерије, као и серум противу свињске куге, по методи др Карлинског.”7 Даље је истакао:
„Овом новом тековином, наша отаџбина добиће не само материјално, већ
што је главно, добиће морално. Цела Европа, па и наши највећи непријатељи, хтели не хтели, мораће признати, да Србија ни у чем не заостаје иза цивилизиваног
запада, кад поред толиких научних удружења и хуманих установа, имамо и свој
Пастеров, и бактериолошко-хигијенски институт. А са овим признањем, ми можемо бити задовољни.”8
7
8

Др Војислав Милојевић, Пастеров завод у Нишу (1900-1985), Ниш 1900, 50-51.
Исто, 51.
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ДЕЛАТНОСТ РАДА И ЗНАЧАЈ ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У НИШУ
Званична делатност Пастеровог завода у Нишу почела је 1. јануара 1901.
године. Производња анималне лимфе, као вакцине против великих богиња, по
први пут у Србији почела је даном свечаног отварања Пастеровог завода, под руководством првог управника др Драгутина Петковића (1873-1947), угледног Нишлије који је завршио медицину у Бечу 1899. године. Један је од ретких школованих превентиваца у српској војсци с почетка 20. века, а имао је веома важну улогу у реорганизацији Солунског фронта. На место помоћника управника Петковића
дошао је поручник др Милош Стевановић. Он је у одсуству доктора Петковића,
који је готово две године био на усавршавању у Паризу, Немачкој и Бечу, обављао функцију управника Завода, али и до краја свог радног века 1915. године када
је умро од пегавог тифуса.
Друго одељење Пастеровог завода, тзв. Антирабично, због врло спорог доласка поручених инструмената и самог намештаја инсталирано је у потпуности
тек крајем децембра 1900. године.
Године 1901. доносе се и први прописи у вези са радом Пастеровог завода
у Нишу. На основу њих, сва лица изуједана од бесних животиња морала су убудуће, уз обавезно одређени поступак, да се упућују у Ниш и то сиромашни о трошку
општине. Трошкови лечења утврђени су на 10 динара. Тако је Завод постао прва
наша здравствена установа која се, мада је била буџетирана, самостално финансирала, јер је своје издржавање обезбеђивала сопственим радом. Завод је радио на
доходовном принципу, али су послови завода у вези са војском били бесплатни,
будући да је био део војног санитета.9
Веома значајна година у развоју Пастеровог завода у Нишу је 1904. када је
инсталирано Бактериолошко одељење, чиме су биле извршене све припреме за отварање Серотерапијског и Хемијског одељења. Те године Завод је проширио и рад
на разне микроскопске прегледе, испитивање воде за пиће, као и друге медицинско-хемијске анализе. Такође, у истој години у Заводу је отворено дезинфекционо
одељење које je отпочело са одржавањем првог курса за дезинфекторе.
Др Драгутин Петковић, управник Завода, присуствовао је Првом конгресу
српских лекара и природњака одржаном у Београду на коме је изложио резултате
трогодишњег рада на заштити од беснила у Пастеровом заводу у Нишу. Тиме је
нишки Пастеров завод изашао из анонимности пред највиши стручни форум који
је имао међународни карактер.
У првој деценији свог постојања и рада Пастеров завод у Нишу је, поред
основне делатности на сузбијању великих богиња, беснила и маларије, непрекидно радио на школовању медицинског кадра и стално ширио своју активност на
сузбијању заразних болести. У периодима када се није ратовало, готово да није
било гарнизона у Србији а да се у њему сваке године нису јављале неке од епидемија заразних болести, а притом су неки гарнизони од њих тешко страдали, као
нпр. Нишки гарнизон 1909. године са 196 оболелих од тифуса. Почетком 20. века у
9

Група аутора, Историја Ниша II, Здравствена служба и заштита 1878-1941, Ниш 1984,
505.
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Пастеровом заводу у Нишу сваке године је вакцинисано око 20.000 војника.10 Проценат неуспешног вакционисања опао је између 1905. и 1909. године за скоро 67%.11
УЛОГА ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У РАТНИМ УСЛОВИМА
И ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
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Рад Завода прекинут је на кратко једино на почетку Првог балканског рата
1912. године због тога што је читаво особље било мобилисано. Услед насталих
потреба у току балканских и Првог светског рата, Завод је изменио свој првобитни садржај рада. Престало се са продукцијом анималне лимфе и дезинфекторским
курсевима, али је зато на Антирабичном одељењу рад постојао све шири, а и бактериолошки рад се све интензивније одвијао. Због близине и активности грађанске
и војне болнице, Завод је имао обиље материјала за прегледе. Његова значајна улога испољавала се у дијагностици и сузбијању обољења тифусне групе, нарочито у
јесен 1912. и колере у лето 1913. године. Завод је одиграо значајну улогу и у сузбијању епидемије рекуренса, која је на почетку самог рата (у јесен 1914) захватила
целу Србију. Рад на дезинсекцији и нарочито на депедикулацији посебно је био
развијен за време тешке епидемије пегавца, који се појавио непосредно иза рекуренса и пустошио до пролећа 1915. године. У тој епидемији, која је у Србији однела преко 120.000 живота, било је много и нишког становништва. Бојазан од цревних зараза, нарочито преко лета 1915. године, оријентисала је Пастеров завод на
производњу цепива против обољења из групе тифа и колере (тзв. тетравакцина).
Истог лета и војска је била вакцинисана против великих богиња.
За време окупације током Великог рата, Пастеров завод није обустављао
рад, иако је био под бугарском управом. У њему је била смештена аустријска мисија Црвеног крста при бугарској војсци. Тада је претежно рађена клиничка бактериологија, а спремана је и емулзија за предохрану и лечење беснила. При повлачењу из Ниша окупатори су однели све из Завода, а Аустријанци покретну лабораторију, тако да се први управник др Аливизатос нашао, како сам наводи, у голим зидинама. Како се број уједених лица од сумњивих и оболелих животиња нагло
повећавао рад се није могао одлагати, па су у таквим условима у почетку коришћени и одбачени или позајмљени инструменти и нужна апаратура.12
Почетком 1915. године избила је епидемија пегавог тифуса. Сматра се да је
у Србији током епидемије од пегавог тифуса боловало чак 1.050,000 људи. У последња два месеца епидемије у Нишу, пре свега у Моравској сталној војној болници, од пегавог тифуса су умрла тридесет седморица лекара. Чак тринаесторица су у Ниш дошла из иностранства. Међу њима је било лекара из Велике Британије, Швајцарске, Русије, Белгије, Грчке, чак и из британског протектората
Египта. Двојица лекара били су заробљеници. Ниш је постао средиште борбе про10
11
12

В. Станојевић, Историја српског војног санитета, Београд 1994, 183.
Исто.
Група аутора, Историја Ниша II, Здравствена служба и заштита 1878-1941, Ниш 1984,
513.
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тив ове заразе, којој је у првој половини године подлегло између тридесет и тридесет и пет хиљада војника и десетине хиљада цивила.13
Будући да је архива војног санитета у великој мери уништена, а документа цивилног санитета пропала током повлачења, број оболелих никада неће бити
тачно утврђен. Процене се крећу у распону од осамдесет до пет стотина хиљада
оболелих.14
После Првог светског рата, Пастеров завод у Нишу почео је да ради као
цивилна установа, на челу са управником др Герасимом Аливизатосом. Када је
1920. године запретила опасност од куге из Солуна, епидемиолошко извиђање и
предузимање мера од заразе било је поверено Пастеровом заводу у Нишу. Рад завода огледао се у отварању нових социјално-медицинских установа: венеричне амбуланте, бактериолошке станице, школске поликлинике у Нишу и другим градови365
ма на његовом подручју, здравствених станица, диспанзера за жене и децу, домова народног здравља, народних купатила и сл.
У складу са развојем здравствене службе после Првог светског рата Пастеров завод у Нишу почео је да ради као цивилна установа, а 1923. године је прерастао у Епидемиолошки завод15 који је развио широку и веома успешну делатност усмерену на спречавање заразних болести. Завод је у то време производио
и широко користио сопствене вакцине, радио на енергичном сузбијању беснила,
развио рад Хемијског одељења, проширио бактериолошке лабораторије и развио научноистраживачку
делатност.
Године 1926. Епидемиолошки завод је прерастао у Хигијенски завод у Нишу у складу са мерама
које је Министарство здравља спроводило у читавој
земљи. То је био почетак опсежног захвата хигијенизације под руководством Андрије Штампара, која
је дала изузетне резултате у целој земљи, па и у ондашњој Моравској бановини.
Период од 1927. до 1940. године трајно је обележен отварањем социјално-медицинских установа,
изградњом више стотина санитарно-техничких објеката у насељима и школама, огромним бројем хигијенско-епидемиолошких услуга, што представља велики допринос на плану бриге за здравље људи.
Поред успешне борбе са тешким заразним
болестима, дошло је до коренитих промена у сузбијању неповољних хигијенских прилика на терену.
Отварање Епидемиолошког завода у
13
14
15

Нишу

И. Ђукановић, Пегави тифус у Србији 1914-1915, Београд 2006, 250.
И. Ђукановић, Пегави тифус у Србији 1914-1915, Београд 2006, 250.
(МЗК) Запис са свечаног отварања Епидемиолошког завода у Нишу, 14. октобар 1923.
године
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Приоритетно питање било је снабдевање сеоског становништва хигијенски исправном водом за пиће.
Много година после ослобођења од Турака, снабдевање водом у Нишу решавало се „преко чесама, уличних бунара и баштенских долапа“. Вода за потребе становништва углавном је добијана из бунара који су били плитки, примитивно грађени и непокривени. Др Петровић је 1920. године написао: „Тифус је био и
биће стална болест Ниша докле год не добије водовод и то модеран, а не турски,
и канализацију која ће сву течну и полутечну нечистоћу одводити из града или
у Нишаву или на поља нарочито за то одређена.“16 Такође, др Петровић је подсећао и на следеће: „Живот и здравље једног народа зависе и од свесности његове
да му је здравље највеће благо, да су му здрави грађани највећи капитал који доприноси боље приходе него сви калифорнијски златни рудници.“17
Прва комплетна анализа воде за пиће у Нишу обављена је тек 1926. године.
Доктор Драган С. Поповић је у „Српском архиву“ за ту годину објавио резултате
ове бактериолошке и хемијске анализе
воде за пиће са свих нишких јавних
објеката за водоснабдевање. Тек 1937.
године, изградњом градског водовода
на садашњој локацији Медијана, почело је савремено снабдевање Ниша водом за пиће. Разводна водоводна мрежа изграђена је у дужини од 27, а канализациона 36 км. По тада важећим
нормативима ови капацитети пројектовани су за град од 50.000 становника.
У току Другог светског рата Завод је имао значајну улогу у погледу
лечења бораца од заразних болести и
епидемија: запаљења можданица, епидемија шарлаха, дифтеричне епидемије, пегавог тифуса, великих богиња.
Посебна пажња посвећена је обављању радова на санирању маларије.

Извештај Хигијенског завода у Нишу
о кретању заразних болести, април 1935.
године
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Група аутора, Историја Ниша II, Здравствена служба и заштита 1878-1941, Ниш 1984,
509.
Исто.
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СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ЗАВОДА НАКОН ЗАВРШЕТКА
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
По завршетку Другог светског рата Хигијенски завод у Нишу се као и остале сличне установе у земљи нашао у тешкој ситуацији без стручног кадра и основне опреме, као и средстава за рад, у окружењу где су владале бројне заразне
болести (пегави тифус, туберколоза, трбушни тифус...). Завод је тада функционисао са шест одељења: Бактериолошко-епидемиолошко, Социјално-медицинско, Санитетско-техничко, Хемијско, Одељење за заштиту школске деце и Одељење за сузбијање туберколозе.
Од Другог светског рата до данас Завод је прошао кроз низ статусних промена у складу са друштвеним и политичким дешавањима у нашој земљи. Поред
решавања бројних рутинских задатака хигијенско-епидемиолошког и социјалномедицинског карактера, Завод је одиграо значајну улогу у отварању Средње медицинске школе у Нишу (1946), а касније (1960) и Медицинског факултета.
Године 1961. Хигијенски завод је преименован у Завод за здравствену заштиту Ниш (Закон о здравственој заштити и здравственој служби, „Службени
гласник НРС“ бр. 27/61). Завод је постао наставна база у оквиру које је обезбеђиван теоријски и практични део наставе за предмете: микробиологија са паразитологијом, вирусологија и имонологија, епидемиологија, медицинска статистика и
информатика, социјална медицина и хигијена и медицинску екологију.18
Поновна реорганизација Завода извршена је 1971. године, када је подељен
на две самосталне установе: Институт за хигијену, епидемиологију и микробиологију и Институт за социјалну медицину. Године 1977. ове две самосталне установе поново се обједињују у Завод за здравствену
заштиту у Нишу који 1979. прераста у Завод за
заштиту здравља у Нишу, а од 1984. ради као самостална Самоуправно организована здравствена
радна организација радника повезаних заједничким
интересима у јединственом процесу рада - РО Завода за заштиту здравља Ниш, у саставу СОУР
Клинички центар Ниш. Своју делатност тих година
обављао је у пет сектора: сектор за социјалну медицину, за епидемиологију, за микробиологију са
паразитологијом, за хигијену и заштиту животне и
радне средине и сектор за заједничке послове.
Распадом СФРЈ почетком деведесетих година 20. века и преласком надлежности на Министарство здравља Владе Србије (1998), РО Завода за заштиту здравља Ниш у саставу СОУР КЦ
Зграда Института за
Ниш прераста у Институт за заштиту здравља у
јавно здравље Ниш данас
Нишу, у коме се 2003. године оснива и Сектор за
18

Тимошенко Милосављевић (уредник), Од Пастеровог завода до модерне институције,
Ниш 1990, 7.
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промоцију здравља, чиме је здравствено-васпитни рад добио форму која омогућава модеран приступ и унапређење ових активности у Нишавском и Топличком
округу.
На основу Закона о здравственој заштити Србије („Службени гласник РС”
бр. 107/2005), Институт за заштиту здравља Ниш поново је променио свој назив у
Институт за јавно здравље Ниш, под којим ради и данас.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ У СЛУЖБИ ЧУВАРА ИСТИНЕ
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У циљу остваривања планираног програмског задатка Службе заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива, а вршећи мисију чувара
истине, Историјски архив Ниш је 2002. године записником о примопредаји бр.
326/031 и Књиге пријема број 897 извршио преузимање фонда под називом Институт за заштиту здравља Ниш Записник о примопредаји бр. 05-1557 пд 27. 12.
2002). Ревизијом Водича Историјског архива Ниш 2020. године дошло је до ревизије и промене назива фонда у Институт за јавно здравље Ниш. Преузета грађа
обухвата период од 1919. до 1976. године (170 кутија списа и 180 књига, што укупно износи 30 дужних метара).19
Фонд је преузет непотпун и то због два разлога: први је селективна предаја
документације од стране надлежних у Институту за заштиту здравља, а други је
уништење и одношење архивске грађе од стране бугарских окупатара приликом
повлачења у току Првог светског рата.
Након преузимања, фонд је смештен у депо архива у фасциклама, а већи
део грађе у свежњевима. Одлуком Владе РС („Службени гласник РС, бр. 42/98) категорисан је као културно добро од великог значаја, а регистратурски је сређен
2005. године.
Књиге су преузете за период од 1920. до 1975. године, а у архиву су обрађене и пописане и односе се на записнике са седница Управног одбора (УО), записнике са седница конкурсних комисија, регистре Бактериолошког одељења, регистре диспанзера Завода хигијене, деловодне протоколе, протоколе Бактериолошког одељења, протоколе зечева, серолошке протоколе, протоколе прегледаних особа, књиге лечених од полних заразних болести, књиге евиденције заразних болести, контролних особља, инвентар књига, дневник рада, дневник набавке, књиге
основних средстава и дневник касе.20
Списи фонда се односе на период 1924-1975. године и садрже следећу врсту
документације: годишње извештаје о раду Института; извештаје о кретању заразних болести; годишње извештаје о раду домова здравља и здравствених станица;
елаборате и пројектну документацију о изградњи и реконструкцији водовода, народних купатила, чесми и бунара у селима и насељима; акта о изградњи здрав19

20

ИАН, Досије Института за заштиту здравља Ниш, Записник о примопредаји грађе између Института за заштиту здравља Ниш и Историјског архива Ниш, Ниш 2002, 1.
ИАН, Досије Института за заштиту здравља Ниш, Попис архивске грађе и регистратурског материјала, Ниш 2002, 1-2.
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ствених станица и домова народног здравља; податке
о вођењу санитетске службе у Нишу и Моравској бановини (хигијена насеља, контрола воде за пиће, извођење асанационих радова, вакцинација и лекарски
прегледи, појаве инфективних болести и епидемија,
активности здравствене пропаганде, отварање дечјих
боравилишта и опоравилишта и ђачких кухиња);
нормативна акта; записнике са УО, зборова радних
људи, седница синдикалне подружнице; преписку;
персоналну документацију (досијеа радника) и др.21
Приликом регистратурског сређивања урађено
је обавештајно средство (сумарни инвентар фонда),
а за досије су урађени следећи прилози: методско
упутство, попис књига, попис кутија, попис излучене
грађе и историјска белешка.22 Након регистратурског
сређивања, промењен је и назив фонда у Фонд Института за јавно здравље Ниш, под којим називом
је и уписан у допунско издање Водича Историјског
архива Ниш.
Да је Историјски архив увек озбиљно схватао
своју културну и историјску мисију, говори и чињеница да није довољно да благо Архива буде доступно само уском кругу професионалних архивиста и
научних радника истраживача, већ и широј јавности
из наше ближе и даље прошлости, да сазна шта је
стварно и како било.
Поводом прославе 105 година постојања Пастеровог завода у Нишу, крајем септембра 2005, Историјски архив Ниш је организовао изложбу под називом „Пастеров завод у Нишу - први на Балкану”.
Из ризнице минулих времена Института за заштиту
здравља Ниш (Пастеровог завода), сачуваних у Архиву Ниша, изложена грађа је бирана са посебним
сензибилитетом и разумевањем времена у коме је
настала. Презентована архивска грађа, поред времена и простора које одсликава, бирана је са циљем да
покаже значај оснивања веома важне институције,
првог вакционалног завода за производњу анималне
лимфе у Србији и на Балкану. Сврстана у тематска поглавља, изложена архивска грађа упознаје посетиоца
21
22
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Извештај Хигијенског завода о кретању
кожно-венеричних болести

Годишњи извештај Здравствене станице
у Нишу (општи и статистички подаци),
1934. година

Исто, 3-5.
ИАН, Досије Института за заштиту здравља Ниш, Историјска белешка фонда: Институт
за заштиту здравља Ниш (1919-1975), Ниш 2005, 4.
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са организацијом и радом установе и заслужних појединаца, у периоду од оснивања до краја Другог светског рата.23
У згради Института за јавно здравље Ниш 1989. године основан је Музеј
здравствене културе који чува документа о оснивању Пастеровог завода, приказ
развоја медицине кроз векове, развој медицинске мисли у свету и код нас, приказ
епидемиолошких прилика у Србији у различитим историјским раздобљима, који
притом обухвата и архиву здравствене евиденције у протеклих сто година у Србији, као и фотографије најзначајнијих научника из области медицине.
У витринама овог јединственог музеја сачувани су и први зборници научних
радова, домаћих и лекара из бројних земаља света, учесника Дана превентивне медицине које је покренуо Институт за јавно здравље Ниш.
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РЕЗИМЕ
После 120 година рада не могу се пренебрегнути сви успеси Пастеровог завода у Нишу, односно Института за јавно здравље Ниш, на бризи, очувању и унапређењу здравља становништва. Ова установа је својим истрајним, стручним и
квалитетним радом потпуно оправдала разлоге за своје, више од једног века дуго,
постојање.
Окупатори су током ратних страхота запленили и однели велику количину
архивске грађе, тако да смо данас ускраћени за податке и извештаје од непроцењиве
вредности, како за историографију, тако и за медицинска истраживања. Пастеров
завод у Нишу је први институт у Србији у коме се могла неговати медицинска наука. Из тог разлога, наши претходници су стекли трајну заслугу коју би требало
брижљиво чувати у установама заштите, тј. архивима, у оној мери у којој је сачувана.
Пастеров завод у Нишу, као прва превентивна здравствена установа у Србији, изграђен је и отворен као војна установа у нарочито за то подигнутој згради
са десне стране Цариградског друма на излазу из Ниша, код Ћеле-куле. Зграда још
увек постоји на Булевару др Зорана Ђинђића, у дворишту, данашњег Института за
јавно здравље Ниш, недалеко од Медицинског факултета.

23

ИАН, Каталог изложбе Пастеров завод у Нишу - први на Балкану, аутор Љиљана Ђуровић и др. Уводно излагање аутора, Ниш 2005, 1.

Стојанка Бојовић

Stojanka Bojović

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIŠ
120 YEARS OF EXISTENCE

Summary
After 120 years of work, all achievements of the Pasteur Institute in Niš, i.e. the Institute of Public Health, in care, preservation, and advancing of public health cannot be
neglected. This institute with its enduring, professional, and quality work has completely
justified the reasons for its existence of more than a century.
During war years the occupiers confiscated and took away a large number of archival
materials so we are today deprived of data and records of invaluable worth both for historiography and medical research. The Pasteur Institute in Niš was the first institute in
Serbia in which the medical science could have been cultivated. For that reason, our
predecessors acquired lasting merits that should be carefully preserved in the institutions
for protection, i.e. archives.
The Pasteur Institute in Niš as the first preventive healthcare institution in Serbia, was
opened as a military institution in a building that was built for that purpose, on the right
side of the Tsarigrad Road (Road to Istanbul) at the exit of Niš, near Skull Tower (Ćele-kula). The building still exists in the Boulevard of Dr. Zoran Đinđić, in the yard of today’s
Institute of Public Health Niš, near the Faculty of Medicine.
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Горан Милосављевић1
Историјски архив Шумадије
Крагујевац, Србија

Прегледни рад

ЛЕКАР И ДИПЛОМАТА У СЛУЖБИ НАРОДА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РУКОПИСНЕ ОСТАВШТИНЕ
ЈАНИЋИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА
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Апстракт: Снажан утицај образовне елите у политичком и друштвеном животу био
је веома важна особеност српске државе на преласку из XIX у XX век. С једне стране, она је
успела да се уздигне на ниво европске науке, а с друге је у својој земљи подстицала политички развој и стварала програм потпуног националног ослобођења. Део српског народа успео
је још почетком XIX века да се ослободи вишевековне турске власти, изгради аутономну, а
потом и независну кнежевину и уздигне је у ранг краљевине. Тиме, међутим, није било у потпуности решено српско питање које је представљало интегрални део много комплекснијег
источног питања. Бројно српско становништво и даље је живело изван државних граница,
на територији Османске и Хабзбуршке империје.
Осамдесетих година XIX века Срби у Турској, помогнути матицом, Краљевином Србијом, започели су интензивну борбу за духовно ослобођење. Отварање школа, оснивање
књижара, штампање уџбеника и рад црквено-школских општина био је најбољи пут да се
очува национални идентитет. Променом на престолу 1903. године, уз културну и просветну делатност, започета је и револуционарна активност. У то доба, на темељима националне
политике које су поставили Стојан Новаковић и Владимир Карић, стасала је читава генерација нових политичара. Један од њих био је Јанићије Димитријевић (1880-1946), истакнути
представнк Срба у Османском царству.
Кључне речи: печалба, медицина, Младотурска револуција, народни посланик,
генерални конзул

УСПОН У ВРЕМЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
У предвечерје Младотурске револуције (1908) истакнуту улогу у османском
друштву играли су официри и лекари и то не случајно. Једина два сектора турске
државе у којима су реформе и модернизација извршене још у XVIII веку били су
војни позив и медицина. Говорило се да су официри ту да чувају оронуло царство,
а лекари да му пронађу лек.2 Управо у то време почиње успон Јанићија Димитријевића. Тек што је завршио медицину и почео да ради као лекар, ушао је у свет политике користећи везе са младотурским официрима. Заступао је интересе српског
народа на тлу Османске империје најпре као народни посланик у Турском парла1
2

архивист, goran8185@hotmail.com
Робер Мантран, Историја Османског царства, Београд 2002, 686.
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менту, а потом и као званични дипломата Краљевине Србије. Јанићије Димитријевић рођен је у Врапчишту код Гостивара, 14. септембра 1880. године, од оца Стојана и мајке Калине.3 Одрастао је у историјској области Полог, у подножју Шарпланине, чија су села поред Срба, у великој мери насељавали Турци и Албанци.4
Становници ове области, били они хришћани или муслимани, неретко су одлазили
трбухом за крухом у Цариград и друге развијеније крајеве Царства како би зарадили за живот својих породица. У круговима престонице важили су за типске печелбаре, међу којима је било трговаца, пекара, баштована и повртара.5
Када је Јанићије напунио шест година, породица се преселила у Тетово, где
је завршио основну школу. Отац, који је у међувремену започео послове у Цариграду, позвао га је 1892. код себе да му помогне у раду. На сву срећу, како је Јанићије
забележио, наредне године отворена је Српска гимназија у Цариграду, што му је
омогућило наставак школовања на матерњем језику. Завршио је четири разреда,
а затим је као питомац Српске владе похађао наставу на царском лицеју, Галата
Сарају, где је предмете слушао на француском језику, док је турски учио засебно.
Након што је 1901. матурирао, уписао је Правни факултет на Великој школи у Београду. Пар месеци касније вратио се у Цариград како би започео студије медицине које је са успехом окончао 1907. године. Кратко је радио као лекар у Тетову, Битољу и Кичеву.6
Јаке везе са младотурцима и углед који је стекао бавећи се лекарским позивом омогућили су му кандидатуру и избор за народног посланика у Турском парламенту, у јесен 1908. године. Званично је заступао Битољску казу, иако није био
из тог краја. Није учествовао у скупштинским дебатама, већ је развио интензивну
ванпарламентарну активност. Када је група турских посланика 1909. кренула у
Лондон, у посету Британском парламенту, био је у делегацији са највишим турским
званичницима. На повратку за Цариград кратко се задржао Београду, где је стекао важне контакте који су му омогућили улазак у дипломатску службу Краљевине
Србије. У време балканских ратова радио је као повереник Српског посланства у
Цариграду, да би уочи Првог светског рата 1914. постао секретар.7 По уласку Османског царства у рат на страни Централних сила напустио је турску престоницу и
прешао у Солун који тада већ био под грчком управом. За генералног конзула Краљевине Србије у Солуну именован је 1917. године и на том положају остао неколико месеци. Убрзо је прешао у Каиро, где је наредних пет година (1917-1922)
био секретар српског конзулата. У Турску се вратио крајем 1922, да би 1. јануара
1923. године био именован за генералног конзула новоосноване Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у Истанбулу. Први пут је пензионисан 1924, али је убрзо реак3
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Архив Југославије (АЈ), Министарство иностраних послова Краљевине Југославије
1918-1945 (334), Персонални одсек, фас. 149.
Ови крајеви административно су припадали Тетовској кази која је улазила у састав Косовског вилајета.
Свезнање, општи енциклопедијски лексикон, књ. II, Загреб 1937, 1686.
Историјски архив Шумадије Крагујевац (ИАШК), Лични фонд Јанићија Димитријевића
1880-1946 (Б. 2, 183), кут. I , док. 8.
Трибуна, бр. 44, 29. 12. 1910.
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тивиран и постављен за конзула у Бразилу, у Румунији (1926/1927).8 Након тога се
повукао из политичког живота и до смрти, 17. децембра 1946, живео у Београду.9
ТРАГОВИ ИШЧЕЗЛЕ ИМПЕРИЈЕ
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Рукописна оставштина Јанићија Димитријевића која се чува у Историјском
архиву Шумадије у Крагујевцу, и по садржини и по карактеристикама, одговара
дефиниције личног фонда.10 Иако по обиму није велика, у сачуваној архивској грађи огледа се приватни и јавни живот њеног ствараоца. Ови драгоцени списи откупљени су 1957. године од супруге творца фонда, Књагиње Зарчевић.11 Одлуком
Архива Србије из 1998. лични фонд Јанићија Димитријевића проглашен је за архивску грађу од великог значаја. Распон грађе обухвата период од 1907. до 1933,
што се поклапа са временом завршетка процеса распадања Османске империје.12
Документација је сређена према Упутству Архивског већа из 1969. године13 и сврстана у неколико група: лична документа, документа делатности, преписка, архивска грађа разних лица о творцу фонда и илустративни материјал. Недостају имовинско-правни списи и документа сродника фонда. Урађен је аналитички инвентар са именским и тематским регистром.
Фонд садржи објаве Министарства иностраних дела Краљевине Србије, говоре Јанићија Димитријевића у Турском парламенту, писма Вилајетског просветног одбора у Битољу, дипломатске пасоше, преписку са турским министром унутрашњих послова Талат-Бејом, председником Српске владе Николом Пашићем и
другим значајним личностима, извештај о посети турских посланика Лондону
(1909), исечке из разних новина, фотографије српских војника из Египта и два албума визиткарти. Грађа је углавном на српском, али има и докумената на француском и турском језику. Анализом сачуваних списа долазимо до обиља драгоцених података о ситуацији у Старој Србији и Македонији после Берлинског конгреса 1878, интересима великих сила, ривалству балканских држава, Илинденском
устанку (1903), Младотурској ревлуцији (1908), положају хришћанског становништва, просветним и верским приликама.14 Комплетнију слику о политичкој и
8
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Тонка Жупанчић, Посланство Краљевине Југославије у Турској, Цариград, Анкара 19191945, Архив 2, Београд 2004, 9-26.
Политика, 18. XII 1946, 8.
Под личним фондом подразумева се скуп органски повезаних докумената настао у току
живота и рада лица које је имало значајну улогу у друштвено-политичком животу. Богдан
Лекић, Архивистика, Београд 2006, 138.
Верка Миленковић, Водич Историјског архива Шумадије, Крагујевац 1978, 152.
Јанићије Димитријевић је по одласку у пензију писао врло детаљне белешке о догађајима
на просторима Старе Србије и Македоније од Берлинског конгреса (1878) до почетка
Првог светског рата (1914).
Упутства о сређивању личних и породичних фондова, Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1970, 58-61.
Аналитички инвентар личног фонда Јанићија Димитријевића 1880-1946, Крагујевац
2020, 3.
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дипломатској каријери Јанићија Димитријевића истраживач може да добије прегледом фондова Архива Србије и Архива Југославије.15
СТАРА СРБИЈА И МАКЕДОНИЈА
Након Берлинског конгреса и аустроугарске окупације Босне и Херцеговине 1878. национална политика Србије усмерена је ка једином могућем правцу ширења, Старој Србији и Македонији. На том путу морала је да се суочи са османским властима, аутокефалном Бугарском егзархијом, Васељенском патријаршијом
и Албанцима уједињеним идејом Призренске лиге.16 Према становишту Јована
Цвијића, Стара Србија је обухватала области Рашке, Косова и Метохије и горњег
Повардарја (Скопско-тетовске области). Јужно од Скопља простирала се Македонија чији је центар био у Солуну.17 Кнежевина Бугарска је, захваљујући аутокефалној цркви Егзархији, основаној 1870, практично одвојила Македонију од Србије,
преплавивши је бугарским агентима, учитељима и свештеницима. Додатни проблем представљало је то што су османске власти јужно од Шар-планине забраниле оснивање школа на српском језику под изговором да тамо нема Срба. Тек када
је дошло до Грчко-турског рата 1897. султан је, да би одобровољио Београд, дозволио отварање српских школа у Битољском и Солунском вилајету. Положај цркве, коју османске власти нису званично признавале, био је још гори. Срби су морали да прихвате или Егзархат или Васељенску патријаршију. Већином су остали
уз Патријаршију.18
Званичан рад Краљевине Србије на заштити државних и националних интереса на тлу европске Турске почео је тек по доласку Милутина Гарашанина на
место председника Владе (1884) и Стојана Новаковића на место српског посланика у Цариграду (1886). Неуспели рат са Бугарском 1885. био је последњи сигнал
за акцију. Новаковићевом иницијативом отворени су српски конзулати у Скопљу
и Солуну (1887), а затим и у Битољу и Приштини (1889), а покренут је и процес
отварања школа на српском језику и јачања српског свештеничког кадра. Почело је
организовано слање књига, новина и агената у Турску. Новаковић је на том послу
још више урадио када је постао председник Владе (1895).19
Македонија је почетком XX века постала поприште крвавих сукоба. За територију на којој су живели Турци, Албанци, Грци, Срби, Бугари, Јевреји, Роми
и Власи интересовале су се четири балканске државе: Бугарска, Грчка, Србија и
15

16

17

18
19

Архив Србије: Министарство иностраних дела 1839-1918, Посланство Краљевине Србије у Цариграду 1830-1914, Конзулат Краљевине Србије у Каиру 1908-1918; Архив Југославије: Министарство иностраних послова Краљевине Југославије 1918-1945, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду 1923-1945.
Михаило Војводић, Путовање Михаила Г. Ристића по Старој Србији и Македонији,
Изазови српске спољне политике (1791-1918), Београд 2007, 253-263.
Славенко Терзић, Стара Србија - настанак имена и знања о њој до 1912, Историјски
часопис 42-43, Београд 1995-1996, 91-110.
Михаило Војводић, Путеви српске дипломатије, Београд 1999, 70-71.
Михаило Војводић, Стојан Новаковић и Владимир Карић, Београд 2003, 21- 22.
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Румунија. Не треба занемарити ни појаву македонског национализма који је одбацивао претензије свих суседних земаља. Помешани национални, социјални и политички мотиви довели су до масовног, али лоше организованог Илинденског устанка који је избио у августу 1903. године. Највећи део Битољског вилајета пао је
у руке устаника. Влада у Софији није била спремна да се умеша, а велике силе
нису хтеле да интервенишу, тако да је покрет унапред био осуђен на пропаст.20
Оружана активност Србије на тлу Македоније каснила је у односу на Бугарску и Грчку. Први упади, извршени 1902. године, били су плод приватне иницијативе, да би од 1904. постали службени посао државних институција. Српски четнички покрет у Македонији имао је знатно шири историјски значај од намене због
које је настао. Поред једног главног одбора у Београду и извршног одбора у Врању, по свим местима су почели да се отварају месни одбори. Изгледало је као да
ће цела српска средња класа приступити организацији. Мушкарци су се називали
„Српска браћа“, док су жене створиле каритативно друштво „Коло српских сестара“. Поред свих оклевања у почетку, покрет се размахао и са српске и са македонске стране. Српски национализам је тако, после више деценија, добио неопходне
друштвене институције.21
До великог преокрета у Османском царству дошло је у јулу 1908. године
када су официри солунског корпуса понесени идејом парламентаризма и уставности изазвали Младотурску револуцију. Идеје о слободи и братству, које су пропагирали, нарочито су одјекнуле међу хришћанским народима. Међутим, због покушаја контрареволуције у априлу 1909, младотурци су збацили султана Абдулхамида II, што је изазвало још веће тензије у Царству. У намери да ојачају своју снагу
настојали су да успоставе не само политичко, већ и национално јединство. Започели су процес османизације државе, забранили рад политичких организација, укинули црквене аутономије, хришћанске школе ставили под строги надзор, увели општу војну обавезу и наредили повећање пореза.22
Срби су, према сведочењу Јанићија Димитријевића, у почетку прихватили
промене са одушевљењем и зато били спремни да подрже младотурке који су им
гарантовали слободно учешће на изборима и у органима власти. Основали своју
политичко-парламентатрну организацију под називом Српска демократска лига,
постигли споразум са младотурцима и на изборима 1908. освојили три посланичка
и једно сенаторско место. Међутим, већ наредне године забрањен је рад политичких партија, па су Срби морали да се организују у оквиру нове просветно-културне
организације коју су назвали „Просветно-добротворна организација отоманских
Срба“.23

20
21
22
23

Стеван К. Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Београд 2004, 248.
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 333.
Р. Мантран, нав. дело, 696-704.
ИАШК Б. 2, 183, I-8.

Горан Милосављевић

ЖИВОТ У ПРЕСТОНИЦИ ЦАРСТВА
Јанићије Димитријевић је као дечак од дванаест година, на позив свог оца,
дошао у Цариград, највећи град на Балкану. Са скоро милион становника био је
један од највећих европских градова. У шали се говорило да је Османско царство
било подељено на две регије: престоницу и остатак Царства. Због свог географског
положаја и простора, историјског богатства и политичке и културне улоге Цариград
је био свет за себе. Језгро града налазило се око Златног рога, северно се ширила
модернизована и ужурбана Галата са Пером, док се јужно, још увек унутар византијских зидина, налазио уснули и мање динамичан Стамбол. На азијској обали
Босфора растао је Ускудар. У вишенационалној метрополи говорило се турским,
грчким и све више француским језиком.24
Балкански народи у престоници ослањали су се на одређене институције
које су биле њихова спона како са матичним просторима, тако и са турском влашћу.
Грци су били усмерени на Васељенску патријаршију, учили у великом броју основних и средњих школа и студирали на Вишој богословији на Халки. Бугари су имали своју цркву, нижу гимназију, богословију и болницу. Од 1870. Цариград је био
и центар новоформиране Бугарске егзархије. Поред наведених институција, постојале су и бројне руске, аустроугарске, немачке, француске, шпанске и италијанске школе у граду.25
Срби у Цариграду, чији број није могуће тачно утврдити, живели су углавном у Галати и Пери.26 Они у почетку нису били организовани као посебна национална заједница, нити су имали своју цркву, школу и општину. Да би опстали, морали су да уче стране језике и склапају мешовите бракове. Деци су давали веома
необична имена, често по крају одакле су долазили.27 Само у Хасам паши, предграђу Цариграда, живело је око 1600 становника из околине Тетова, Ресна, Битоља и
Прилепа међу којима је било пекара, баштована и повртара.28 Кнежевина Србија је
у Цариграду имала свог представника, капућехају, који није имао пун дипломатски капацитет, нити је уживао имунитет као амбасадори и конзули независних
држава. Након Берлинског конгреса Србија је то представништво подигла у ранг
Посланства. Први посланик независне Србије био је Филип Христић (1879-1880).29
ПРОСВЕТНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ
Архивска грађа личног фонда Јанићија Димитријевића значајна је и због тога
што из његових бележака можемо много тога да сазнамо о организацији и раду
24
25

26

27
28

29

Р. Мантран, нав. дело, 667-673.
Александра Ж. Новаков, Средње српске школе у Османском царству (1878-1912), докторска дисертација, Нови Сад 2014, 295.
Претпоставља се да се њихов број кретао од две до десет хиљада. Владан Ђорђевић,
Путничке црте, Цариград и Букурешт, Београд 1874, 128.
А. Ж. Новаков, нав. дело, 294.
Чедомиљ Мијатовић, Цариградске слике и прилике, путописне црте, Нови Сад 1901, 2123.
Т. Жупанчић, нав. дело, 9-27.
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Српске гимназије у Цариграду. Међу најважнијим достигнућима Срба у Османском царству крајем XIX века сматра се управо оснивање и рад средњих школа,
нижих и виших гимназија. Њих је било шест: Богословија у Призрену (1871-1912),
Српска гимназија у Цариграду (1893-1902), Српска гимназија „Дом науке“ у Солуну (1894-1910), Српска мушка гимназија у Скопљу (1894-1912), Српска мушка
гимназија у Битољу (1897-1912) и Српска гимназија у Пљевљима (1901-1912).30
Гимназија у Цариграду, коју је Јанићије похађао од 1893. до 1897. године,
била је прва српска световна средња школа на територији Царства. Њен циљ, осим
образовања и васпитавања ученика, био је да послужи као пример за отварање других средњих школа. Ученици гимназије махом су долазили из Цариграда, Косовског, Битољског и Солунског вијалета. Углавном су били стипендисти Владе Краљевине Србије, живели су у посебном интернату, имали обезбеђено одело и храну,
свечано прослављали дан Светог Саве и друге православне празнике. Иако услови рада, због недостатка адекватног простора и кадра, нису били идеални, наставнички колегијум су чинили врсни стручњаци, попут Станоја Станојевића, Јована
Радонића, Милоша Динића, Душана Стојићевића и других. Док је Богословија у
Призрену била расадник учитеља за српске основне школе широм Турске, Српска гимназија у Цариграду изнедрила је ученике који су касније били не само водећи професори средњих школа, већ и креатори просветне, културне и националне политике Срба у Царству.31
Активности Јанићија Димитријевића у великој мери биле су усмерене и на
признавање аутокефалности Српске цркве у Турској.32 Становништво Османског
царства званично се није делило по националностима него по вери, тј. по милетима. Православни хришћани у европским вилајетима су крајем XIX века били сврставани у два милета: Урум милет (верници Васељенске патријаршије) и Бугармилет (верници Бугарске eгзархије). С обзиром да је Пећка патријаршија укинута
још 1766. српски народ у турским прописима није био евидентиран као посебан
ентитет.33 Краљевина Србија је улагала велике дипломатске напоре да се призна
српска црква. Први значајнији успех на том плану постигла је Влада Стојана Новаковића (1895/96) избором Србина Дионисија Петровића за рашко-призренског
митрополита 1896. године.34 Избором Фирмилијана за скопског митрополита 1899.
Срби су добили још једну значајну епископску столицу, иако је чин посвећења
новог владике, због противљења Бугара, извршен тек 1902. године.35 Велики допринос у борби за званично признавање српског милета дао је и Јанићије Димитријевић. Док је био народни посланик у Турском парламенту искористио је своје контакте са Талат-Бејом и другим младотурским званичницима како би после
30
31
32
33

34
35

А. Ж. Новаков, нав. дело, 1.
ИАШК, Б. 2. 183 I-7.
Рад Народне скупштине отоманских Срба, Скопље 1910, 36.
Милош Јагодић, Нуфуско питање: проблем званичног признавања српске нације у
Турској 1894-1910, Историјски часопис 57, Београд 2008, 343-354.
М. Војводић, Путеви српске дипломатије, 104-105.
М. Војводић, Путеви српске дипломатије, 143.

Горан Милосављевић

вишегодишње бугарске управе повратио средњовековне манастире у околини
Прилепа (Зрзе, Слепче и Трескавац) у српске руке.36

*
* *
Српско питање, схваћено као нужност ослобођења делова српског народа
и њиховог уједињења, истовремено је било и важно европско питање. Реч је о дуготрајном процесу који се одвијао у етапама током целог XIX и прве две деценије
XX века. Проблеми са којима се у тим епохама Србија суочавала најчешће су, по
обиму и сложености, превазилазили њену објективну снагу. Стешњена између
Хабзбурше монархије и Османског царства, са деловима сопственог народа у обе
државе, приморана на компромисе и туторство Беча, Србија је била у незавидној
позицији. Почетком XX века одбацила је четврт века дугу економску и политичку везаност за Аустроугарску. Својим постојањем, угледом и економским јачањем, пруженим отпором, националним програмом усмереним према југу (ослобођење од Турске) и западу (ослобођење Босне и Херцеговине) привлачила је пажњу не само потчињених Срба већ и југословенских народа.37
Значајна територијална проширења у српско-турским (1876-1878) и још
већа у балканским ратовима (1912-1913) нису била резултат само ратних напора.
Једно од главних средстава у тој борби били су инструменти спољне политике.
Промене које су се од стицања независности 1878. до избијања Првог светског
рата 1914. догађале у спољнополитичкој оријентацији Србије, почев од ослонца на
Аустроугарску, а затим на Русију и њене савезнике, најбоље сведоче о тешкоћама
њеног међународног положаја.

36
37

ИАШК Б. 2. 183, I-8
Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914-1918, Београд 2014, 6-8.
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Тренутак када се Јанићије Димитријевић, после дугог одсуства, вратио у
Цариград као генерални конзул новоосноване Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, поклапа се са почетком новог доба у Турској - успостављањем републике
на челу са Кемалом Ататурком. Ниједан рат није тако драматично променио мапу
Европе као Први светски рат (1914-1918). Са историјске сцене нестале су четири
империје: руска, аустроугарска, немачка и османска. Јанићије, који се целог живота бавио националним радом и бранио интересе српског народа у Османском
царству, на крају је дочекао његово ослобођење и уједињење. И поред тога што је
имао блиставу политичку и дипломатску каријеру, у мору националних прегалаца
тог времена, остао је готово заборављен. Дан после његове смрти, 18. децембра
1946, Политка је објавила кратак чланак о његовом животу, време и место сахране. За собом је оставио супругу, Књагињу Зарчевић, родом из Битоља, са којом је
имао две кћерке, Олгу и Оливеру. Захваљујући Књагињи Историјски архив Шумадије у Крагујевцу има привилегију да чува део његове драгоцене рукописне
оставштине.

Горан Милосављевић

Goran Milosavljević

A DOCTOR AND A DIPLOMAT
IN THE SERVICE OF THE PEOPLE,
PRESENTING THE MANUSCRIPT LEGACY
OF JANIĆIJE DIMITRIJEVIĆ
Summary
The moment when Janićije Dimitrijević, after a long leave, came back to Constantinople
as the Consul General of the newly established Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes, coincides with the beginning of the new period in Turkey – establishing of the Republic with Kemal Atatürk as its leader. No war has ever so drastically changed the map
of Europe such as the First World War (1914-1918). From the history scene four empires
have disappeared: Russian, Austria-Hungary, Ottoman and German. Janićije, who was
defending interests of the Serbian people all his life in the Ottoman Empire, at the end
saw its liberation and unification. Even though he had a shining political and diplomatic
career, in the sea of numerous national workers of that time, he remained almost forgotten. A day after his death, on December 18th in 1946, Politika published a short article
about his life, and time and place of his funeral. He was survived by his wife Knjaginja
Zarčević, born in Bitola, and their two daughters, Olga and Olivera. Owing to Knjaginja,
Historical Archives of Šumadija in Kragujevac has a privilege to keep a part of his valuable manuscript legacy.
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Красимира Тодорова Чакарова1
Централни државни архив - Софија
Софија, Република Бугарска

Прегледни рад

СТОЈАН АРШИНКОВ –
СТЕНОГРАФ, НОВИНАР И АУТОР
ДОКУМЕНТАРНО-ПУБЛИЦИСТИЧКИХ
И НАУЧНО-ПОПУЛАРНИХ ПРИЛОГА
Апстракт: Стојан Аршинков није много познато име садашњем покољењу Бугара,
мада је једна изузетно образована и значајна личност која је радила, стварала, писала и сарађивала, не надајући се и не очекујући признање за утрошено време и рад у изтраживачкој
и сакупљачкој активности. Аршинков је био новинар и стенограф у Народној скупштини,
један од ветерана бугарске стенографије и стенографског покрета и аутор документарнопублицистичких и научно-популарних прилога. Тихо, скромно и готово неприметно дао је
65 година свог живота „брзом писму“. Написао је прву и једину књигу посвећену Цветану
Радославову – монографију „Отаџбино мила“ („Мила родино“), биографски чланак о Радославову, аутору текста и музике националне химне Републике Бугарске. У свом дугогодишњем новинарском и публицистичком раду објавио је велики број чланака, осврта и тематских прегледа. Стенографисао је и дешифровао много успомена, речи, беседа, лекција и организовао сусрете-разговоре са неким од „градитеља нове Бугарске“. Његова професионална
пракса је изузетно корисна у тражењу, проналажењу и штампању историјских чињеница.
Кључне речи: архив, документ, фонд, стенограф, новинар, публициста, Народна скупштина, Бугарска, аутор, осврт

У предвечерје смо 10. октобра, дана у коме бугарска архивистичка заједница обележава свој празник, „Дан архивиста”. Празник је уведен 1951. године када је Декретом број 515/10. 10. 1951. Президијума Народне скупштине обазован Државни
архивски фонд (ДАФ) Народне Републике Бугарске. У њему су одређени основни
принципи централизоване државне организације архива – свеукупни садржај ДАФ,
системи и организација државних и архива институција, односи међу њима, начин
рада са документима, рокови њиховог архивирања и чувања. На бази поменутог
декрета створена је Управа архива у саставу Министарства унутрашњих послова.
Решењем број 344 Савета министара од 18. априла 1952. године прописани су организација, функције и профил државних архива. Исте године при Управи архива
створени су Централни државни историјски архив (ЦДИА), Централни државни
архив Народне Републике Бугарске (ЦДА НРБ) и територијални државни архиви
1

главни експерт у Одељењу „Обрада архивских фондова“ у дирекцији „Централни државни архив“ – Софија код Државне агенције „Архиве“ Република Бугарска,
KChakarova@archives.government.bg

Красимира Тодорова Чакърова1
Централен държавен архив - София
София, Република България

Прегледни рад

СТОЯН АРШИНКОВ –
СТЕНОГРАФ, ЖУРНАЛИСТ И АВТОР
НА ДОКУМЕНТАЛНО-ПУБЛИЦИСТИЧНИ
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ОЧЕРЦИ
Резюме: Стоян Аршинков е недотам познато име на съвременното поколение българи, въпреки че е една изключително образована и значима личност, която работи, твори,
пише и сътрудничи без да се надява и очаква признание за вложените време и труд в издирвателската и събирателската дейност. Аршинков е журналист и стенограф в Народното
събрание, един от ветераните на българската стенография и стенографското движение, автор
на документално-публицистични и научно-популярни очерци. Тихо, скромно и почти незабелязано отдава 65 години от своя живот на „бързото писмо“. Написва първата и единствена
книга, посветена на Цветан Радославов – монографията „Мила родино“, биографичен очерк
за Радославов, автор на текста и музиката на националния химн на Република България.
В своята дългогодишна журналистическа и публицистична дейност публикува множество
статии, изготвя обзори и тематични прегледи. Стенографира и дешифрира редица спомени,
слова, беседи, лекции, прави срещи-разговори с някои от „строителите на нова България“.
Неговият професионален опит се оказва изключително полезен в търсенето, намирането и
публикуването на исторически факти.
Ключови думи: архив, документ, фонд, стенограф, журналист, публицист,
Народно събрание, България, автор, очерк.

В навечерието сме на 10 октомври – Ден, в който българската архивна общност
отбелязва своя празник, обявен като „Ден на архивиста”. Празникът е въведен през
1951 г. когато с Указ № 515/10.10.1951 г. на Президиума на Народното събрание
(НС) е създаден Държавният архивен фонд (ДАФ) в Народна Република България.
В него са определени основните принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело – обхватът на ДАФ, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви, взаимоотношенията между тях, редът за работа
с документите, сроковете за тяхното съхранение. На основа на указа е създадено
Архивно управление към МВР. С Постановление № 344 на Министерския съвет
от 18 април 1952 г. са регламентирани организацията, функциите и профилът на
държавните архиви. През същата година към Архивното управление са изградени
Централен държавен исторически архив (ЦДИА), Централен държавен архив на
1

главен експерт в отдел „Обработка на архивните фондове“ в дирекция „Централен
държавен архив“ – София при Държавна агенция „Архиви”, Република България,
KChakarova@archives.government.bg
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у окружним центрима – 28 укупно. Током 1974. године створен је трећи централни архив – Централни државни технички архив (ЦДТА). Архивска институција је
неколико пута мењала назив и припадност. Из састава Министарства унутрашњих
послова прешла је под надлежност Министарства просвете и културе, затим у Комитет уметности и културе, а потом под Министарство информација и комуникација и Савет министара (од 1976. године под називом Главна управа архива).
Писмом Савета министара број 268 од 30. 12. 1992. године извршена је реорганизација архивског система. Постојећа три централна архива (ЦДИА, ЦДА
НРБ и ЦДТА) обједињена су у Централни државни архив (ЦДА) у Главној управи
архива при Савету министара. До обједињења разбацани радни простори, читаонице, лабораторије и депои архива сакупљени су током 1992. године на једно место
у згради у Московској 5. Њеном доградњом опремљени су нови депои архива за
највреднија и често коришћена документа. Да не би дошло до дуплирања приликом
уписивања архивске сигнатуре, на бројевима фондова уведена је словна индентификација: за фондове бившег ЦДИА – „К“, за ЦДТА – „А“, а за фондове бившег
Централног партијског архива ЦК БКП – „Б“. Током 1999. године у архиву се депонују на чување и постају део његове архивске грађе и документи „Бугарска фотографија“ ЕАД која више деценија врши функцију државног фото-архива.
Централни државни архив је дирекција Државне агенције „Архиви“. Предмет његове активности су истраживање, комплетирање, регистровање, обрада, очитавање, депоновање, чување и омогућавање коришћења и штампања докумената
централних структура државних органа и других државних институција и друштвених организација, као и документованог наслеђа значајних личности од националног значаја и докумената за историју Бугарске, који се чувају у страним архивима и
другим институцијама. Доступни фондови децембра 2019. године износе 20.162,99
дужних метара, 4.115 архивских фондова са укупним бројем од 1.908.897 архивских јединица.
На међународној конференцији представљам рад о једној значајној личности, о Стојану Иванову Аршинкову, чији се фонд чува у Централном државном архиву Софија (фонд № 1929К).
Харизма познатих личности тера те да се заинтересујеш за њих и подлегнеш
величини духа и високим вредностима и светлим идеалима који недостају нашој
свакодневици. Када уђете у њихов свет испуњен борбом и снажним емоцијама, то
је неупоредиво искуство које вреди труда, времена и напора. Према моралној снази његове личности осећамо истинско дивљење, зато што он ради, пише и ствара,
упркос непријатељским околностима. Не очекује признања и награде, али остаје
убеђен да ће време сачувати и пренети његове поруке за будућност.
Стојан Аршинков рођен је 3. јула 1902. године у селу Долно Камарци, Софијска област. Ниже и основно образовање добија у родном селу и селу Мирково,
Пирдопска област. Још од шесте године његов отац, ситан трговац и ковач, терао
га је да кује клинце у ковачници. Тако Стојан од малена учи да ради. После завршетка основне школе, отац се дуго времена противио његовој жељи да продужи образовање у нижој гимназији у Миркову у Пирдопском региону. Најзад попушта пред упорношћу детета и са нешто новца га шаље у школу. У успоменама
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Народна република България (ЦДА на НРБ) и териториални държавни архиви в
окръжни центрове 28 на брой. През 1974 г. е създаден трети централен архив –
Централен държавен технически архив (ЦДТА). Архивната институция на няколко
пъти променя наименованието и ведомствената си подчиненост. Последователно
преминава от системата на МВР към Министерството на просветата и културата, а
в следващите години последователно към Комитета за изкуство и култура, Министерството на информацията и съобщенията и Министерския съвет (от 1976 г. под
наименованието Главно управление на архивите).
С ПМС № 268 от 30.12.1992 г. е извършено преструктуриране на архивната
система. Съществуващите три централни архива (ЦДИА, ЦДА на НРБ и ЦДТА) са
преобразувани в Централен държавен архив (ЦДА) към Главно управление на архивите (ГУА) при Министерски съвет (МС). Пръснатите до обединението работни
помещения, читални, лаборатории и архивохранилища са събрани през 1992 г. на
едно място в сградата на ул. „Московска“ 5. След допълнително строителство в нея
са оборудвани нови архивохранилища за най-ценните и често използвани документи. За да се избегне дублирането при изписването на архивната сигнатура, към номерата на фондовете е въведена буквена индентификация: за фондовете на бившия
ЦДИА – „К“, за ЦДТА – „А“ и за фондовете на бившия Централен партиен архив на
Централния комитет (ЦК) на Бэлгарската комунистическа партия (БКП) – „Б“. През
1999 г. в архива постъпват на съхранение и стават част от неговия архивен масив
документите на „Българска фотография“ Еднолично акционерно дружество (ЕАД),
което в продължение на десетилетия изпълнява функциите на държавен фотоархив.
Централният държавен архив е дирекция в Държавна агенция „Архиви“. Неговият предмет на дейност е да осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване
и публикуване на документи на централните структури на държавните органи и
на други държавни институции и обществени организации, както и на документалното наследство на значими личности от национално значение и документи за
историята на България, съхранявани в чуждестранни архиви и други институции.
Фондовата му наличност към декември 2019 г. възлиза на 20162,99 линейни метра,
4115 архивни фонда с общ брой 1 908 897 архивни единици.
Днес, на тази международна конференция представям доклад за една значима личност, а именно Стоян Иванов Аршинков, чийто фонд се съхранява в Централен държавен архив – София (фонд № 1929К).
Харизмата на значимите личности те кара да се подчиняваш инстинктивно. Поддаваш се лесно и естествено на величието на духа и на високите ценности
и светли идеали, каквито липсват в нашето ежедневие. Когато навлизаш в техния
свят, изпълнен с борба и с висши емоции, е несравнимо преживяване, което си заслужава труда, времето и усилията. Към нравствената сила на неговата личност
изпитвам истинско преклонение, защото работи, пише и твори, въпреки враждебните обстоятелства. Не се надява на признание и възмездие, дори не се надява, че
усилията му няма да са напразни. Въпреки всичко остава уверен, че времето ще
съхрани и пренесе посланията му към бъдното.
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Аршинков пише да је у то време у њиховој кући живела учитељица Љуба Станимирова. Једне суботе, враћајући се из села
Мирково, видео је на вратима радње кредом исписане непознате знаке. Стојан је желео да сазна значење написаног, а
она му је одговарила да је то стенографија или писмо којим
се пише брзо као што се говори. Дечја фантазија се испуњава жељом да што пре научи ту вештину. За време божићног
распуста учитељица полази за Софију и Стојан је моли да му
купи уџбеник. Још у основној школи успева самостално да
пређе први и други део курса стенографије.2
Касније завршава гимназијско образовање у ІІІ Софијској мушкој гимназији – Софија, где је његов учитељ Цве386
тан Радославов, аутор текста националне химне „Отаџбино
мила“ („Мила родино“). Као ученик у Трећој мушкој гимнаСтојан Аршинков 1947.
зији (сада 18. Софијска школа „Вилијам Гладстон“) у Софији
надограђује своје знање брзог писања код учитеља Димитра Јосифова („деда Јоцо“), ученика Антона Безеншека.3 Аршинков је већ успевао да самостално стенографише. Уписао је пуни курс старогрчке књижевности.
Због изванредно направљених прибележака, на предлог учитељског савета добија
највећу оцену из старогрчке књижевности.4 Тако његово име постаје познато и његовом учитељу европске књижевности Цветану Радославову, који је од савременика доживљаван као један од последњих просветитеља. Радославову је 1985. године Аршинков посветио прву и једину књигу, научно-популарни есеј „Отаџбино
мила“ („Мила родино“).5
Гимназијске године су брзо пролетеле, а будући догађаји одређују даљи професионални пут младог стенографа. У јесен 1922. године, одмах по завршетку гимназије, пролази на конкурсу за стенографе у Народној скупштини и бива постављен на место Трајча Костова. На том послу остаје до 1926. године. Аршинков
узима учешће у стварању стенографске азбуке и стенографског покрета у Бугарској. Заједно са Борисом Павловим Ивановим из Јамбола оснива ученичко стенографско друштво „Антон Безеншек“ и организују Први редовни конгрес Савеза
школских стенографских друштава у Софији. Аршинков постаје уредник школског
стенографског часописа „Млади стенограф“. Прва и друга књига под његовом редакцијом су најсадржајније. Заједно са Павловим финансира штампање часописа.
Аутори уџбеника стенографије као Теодор Голубов, Стоил Станев, Марко Фридман
и други професионални стенографи са жаљењем константују да уредник часописа „Млади стенограф“ не наставља теоретска истраживања по питању бугарске
стенографије.6
2
3

4
5
6

ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 2, л.л. 1-2.
А. Безеншек - словенски лингвиста, публицист, специјалиста стенографије и учитељ,
већи део живота ради у Бугарској; главни стенограф Народне скупштине у Софији.
Исто.
ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 33, л. 1.
Исто, а.е. 2, л.л. 3-4.

Красимира Тодорова Чакърова

Стоян Аршинков е роден на 3 юли 1902 г. в с. Долно Камарци, Софийско.
Основно и прогимназиално образование получава в родното си село и с. Мирково,
Пирдопско. Оше от 6-годишен, баща му дребен търговец и ковач го кара да кове
клинци в ковачницата. Така малкият Стоян отрано се научава на труд. След завършването на основното училище, баща му дълго се съпротивлява на желанието на
детето да продължи образованието си в прогимназията в с. Мирково, Пирдопско.
Накрая отстъпва пред настойчивостта му, пъха в ръцете му дребни пари и го изпраща да се запише в училището. В спомените си Аршинков споделя, че по онова
време в тяхната къща живее учителката Люба Станимирова. Една събота, когато се
връща от Мирково, той вижда изписани непознати знаци с тебешир върху вратата
на дюкяна. Стоян иска да разбере какво означава написаното, а тя отговаря, че това
е стенография или писмо, с което се пише така бързо както се говори. Детската му
фантазия се изпълва с желание да се научи по-скоро на това умение. По време на
Коледната ваканция учителката тръгва за София и Стоян Аршинков я моли да му
купи учебник. Още докато е в прогимназиално обучение успява самостоятелно да
премине първата и втората част на курса по стенография.2
По-късно завършва гимназиално образование в ІІІ Софийска мъжка гимназия – София, където негов учител Цветан Радославов, автор на текста на националния химн „Мила Родино“. Като ученик в Трета мъжка гимназия (дн. 18 Средно
училище (СУ) „Уилям Гладстон“) в София надгражда знанията си по бързопис при
учителя Димитър Йосифов („дядо Йоцо“), ученик на Антон Безеншек.3 Аршинков
успява да стенографира свободно. Записва пълния курс по старогръцка литература.
Заради безупречно направените записки с предложение на учителски съвет му е дадена най-високата оценка по старогръцка литература.4 Така името на ученика става
известно и на учителя му по европейска литература – Цветан Радославов, който е
определен от съвременниците ни като един от последните възрожденци. На Радославов през 1985 г. Аршинков посвещава първата и единствена книга, научно-популярния очерк „Мила родино“.5
Гимназиалните години бързо отлитат и последвалите събития предопределят по-нататъшния професионален път на младия стенограф. През есента на 1922
г. непосредствено след завършване на гимназия печели конкурс за стенографи в
Народното събрание и е назначен на мястото на напусналия Трайчо Костов. На тази
работа той остава до 1926 г. Аршинков участва в създаването на стенографската
азбука и стенографското движение в България. Съвместно с Борис Павлов Иванов
от Ямбол основават ученическото стенографско дружество „Антон Безеншек“ и организират Първия редовен конгрес на Съюза на ученическите стенографски дружества в София. Стоян Аршинков става редактор на ученическото стенографско списание „Млад стенограф“. Първата и втората книжка с неговата редакторска намеса
са най-съдържателни. Двамата с Павлов правят парични дарения, за да осигурят
2
3

4
5

ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 2, л.л. 1-2.
А. Безеншек - словенски езиковед, публицист, специалист по стенография и учител, работил през по-голямата част от живота си в България; главен стенограф в Народното
събрание в София.
Пак там.
ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 33, л. 1.
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Стојан Аршинков специјализира право на Софијском универзитету „Климент Охридски“. Високо образовање на универзитету завршава семестрално.7
Његов новинарски рад почиње 1922. године у новинама „Трговачко-индустријски глас“ које су биле орган Бугарског трговачког савеза. У периоду 19281935. године постаје један од његових уредника и једини уредник после његове
трансформације у недељник. У истим новинама код њега почиње каријеру млади економиста Жак Натан.8 Редовни је сарадник и члан редакције новина „Зора“,
„Дан“ и „Отаџбински фронт“ (у последњем ради до пензионисања 1963. године). У
редакцији листа „Зора“ је од 1923. где уводи фотографију у новине. Тамо је уредник, стенограф и репортер до 9. септембра 1944. године. Један је од првих новинара-стенографа који су увели писаћу машину у рад редакција. Радећи истовремено као стенограф и дописник из Парламента, он је са стенографима у сали за
заседања и у новинарској ложи одмах поред Трајча Костова. Полако постаје један од најауторитативнијих новинара. Заслуга за постизање тако високог нивоа је
савршено коришћење стенографског писма. Он редовно саставља парламентарне
извештаје, правећи резимеа још за време самог састанака. Специјализовао се у
одражавању излагања посланика одређене опције не слушајући га, већ само пратећи покрете усана. Својим знањем, праксом и рутином Аршинков се формира као
стенограф-новинар, али и као стенограф-уредник. Његове репортаже о важним догађајима из друштвено-политичког живота у Бугарској у периоду између два светска рата одликују се реалношћу, објективношћу и непристрасношћу.
Успева да запише, стенографише и дешифрује велики број судских процеса
официрима који су били учесници војних завера и преврата против Владе. Ретко
се догађало да његов материјал буде „уређиван“ у новинама.9 На неким процесима
је било забрањено да се воде прибелешке од стране присутних. У таквим случајевима он стенографише тајно у свесци, кратком оловком сакривеном у капуту. Тако
је записан цео процес против Дамјана Велчева 1935. године.10 Стенографисао је
и дешифровао и оптужни говор војног тужиоца Асена Карова на процесу против
„Звенарите“ за октобарску заверу Дамјана Велчева, Кирила Станчева и генерала
Владимира Заимова за обарање владе Андреја Тошева.11 На бази направљених стенограма припремљен је рукопис великог научноистраживачког дела „Иза кулиса
буржоаских војних завера и преврата код нас“, написан пре свега на бази докумената из централних државних архива, са много појашњења и са познавањем историјских догађаја којима је био савременик. О томе сведоче оцене професора Недја
Недева и Димитра Братанова, заједно са предлогом за штампање рукописа.12
После 9. септембра 1944. године скоро сви сарадници „Зоре“ су убијени,
осуђени на робију или протерани у иностранство. Без суђења и пресуда убијени
су Данаил Крапчев, Јордан Бадев, Рајко Алексиев, Петар Николчев, Александар
7
8
9
10
11
12

Трифонова, Цв., „Данаил Крапчев и в. „Зора”. Незаборављиво”, В. Трново, 2006, 255 с.
ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 2, л. 5.
Исто, л.л. 6-7.
Исто, а.е. 186.
Исто, а.е. 25.
Исто, а.е. 19, л. 2.

Красимира Тодорова Чакърова

издаването на списанието. Автори на учебници по стенография като Теодор Гълъбов, Стоил Станев, Марко Фридман и др. професионални стенографи със съжаление се изказват мнения, че редактора на „Млад стенограф“ не продължава своите
теоретични изследвания по въпросите на българската стенография.6
Стоян Аршинков учи специалност „Право“ в Софийски университет
„Климент Охридски“. Висшето си образование от университета завършва семестриално.7
Неговата журналистическа дейност започва през 1922 г. във в. „Търговско-промишлен глас“, орган на Българския търговски съюз. За периода 1928–1935
г. става един от неговите редактори и единствен редактор след преобразуването му
в седмичник. В същия вестник при него започва кариерата си младият икономист
Жак Натан.8 Редовен сътрудник и член на редакционната колегия на вестниците
„Зора“, „Ден“ и „Отечествен фронт“ като в последния работи до пенсионирането
си през 1963 г. В редакцията на в. „Зора“ е от 1923 г. и въвежда фотографията във
вестника. Там е редактор, стенограф и репортер до 9 септември 1944 г. Един от първите журналисти-стенографи въвел пишещата машина в работата на редакциите.
Работейки едновременно като стенограф и парламентарен кореспондент на вестника, той е при стенографите в заседателната зала и в журналистическата ложа,
редом до Трайчо Костов. Постепенно се очертава като един от най-авторитетните
журналисти. Заслуга за достигането до това високо ниво е съвършеното владеене
на стенографското писмо. Той редовно съставя парламентарните отчети, придобивайки сръчността да прави резюмета още по време на заседанията. Специализира
се в отразяването на реч на народен представител от определено крило без да я слуша само следейки движението на устните. Със своите знания, опит и рутина Стоян
Аршинков се формира като стенограф-журналист, но и като стенограф-редактор.
Неговите репортажи за важни събития от обществено-политическия живот в България в периода между двете световни войни се отличават с реалност, обективност
и безпристрастност.
Успява да запише, стенографира и дешифрира много от съдебните процеси
на офицерите, участвали във военните заговори и преврати срещу правителството.
Рядко се случва негов материал да бъде „редактиран“ от вестника.9 На някои от
процесите се забранява да се водят бележки от присъстващите. В такива случаи
той стенографира тайно, на бележник с къс молив в палтото. Така е записан целият
процес срещу Дамян Велчев през 1935 г.10 Стенографирана и дешифрирана е и обвинителната реч на военния прокурор Асен Каров по процеса срещу „Звенарите“,
за октомврийския заговор на Дамян Велчев, Кирил Станчев, ген. Владимир Заимов за сваляне на правителството на Андрей Тошев.11 На основата на направените
стенограми е подготвен ръкописът на големия научно-изследователски труд „Зад
6
7
8
9
10
11

Пак там, а.е. 2, л.л. 3-4.
Трифонова, Цв., “Данаил Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото”, В. Търново, 2006, 255 с.
ЦДА, ф. 1929К, оп. 1, а.е. 2, л. 5.
Пак там, л.л. 6-7.
Пак там, а.е. 186.
Пак там, а.е. 25.
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Дјакович и други, док су неки смештени у логоре „Св. Врач“, Дупница, Богданов
дол и Куцијан. Мали број је преживео, а Аршинков је један од њих. Три месеца
је био у софијском централном затвору, али је истовремено једини од „буржоаских
новинара“ остављен у Савезу бугарских новинара као хонорарни сарадник у Центру за штампу. За то време не заборавља свој морални дуг према једном добром
и цењеном пријатељу и до краја живота се не мири са неправдом према колективу
новина „Зора“. Он је испитивао савременике прошлих догађаја, рођаке, познанике и колеге Крапчева, убеђен да 25-годишња историја новина представља „важан
сегмент културне и политичке историје Бугарске“.13 Аршинков је радио и стварао
не надајући се признању, не очекујући почасти и славу. Остаје уверен да ће време
сачувати и пренети поруку поколењима. Својим поступцима изражава интелектуалну свест о вредности историјског памћења и будућности једног народа. Подухват није видео светлост дана и не постиже свој циљ. Чак ни после његове смрти
1991, све до данас, тај рад још није публикован.
Стојан Аршинков организује курсеве стенографије и подучава оне који желе
да савладају брзо писање. Стенографише, дешифрује, уређује и штампа сва предавања која студентима службе као наставно средство. Учествовао је и дао свој
допринос постављању темеља Међународне новинарске школе при Савезу бугарских новинара у вези са обуком страних новинара. Колеге са којима је радио истицале су његову етичност, поштење, другарство и марљивост.
Мало је позната чињеница да је он био једини новинар коме је дозвољено да
у возу до границе прати енглески краљевски пар после њихове посете последњем
бугарском монарху. Иронијом судбине он је новинар који је учествовао у посмртној поворци до последњег боравишта Бориса ІІІ у Рилском манастиру 5. септембра 1943. године.14
После пензионисања 1963. наставио је да ради још пет година у новинама
„Народна омладина“, „Радничко дело“ и „Земљорадничка застава“. Члан је Савеза
новинара главног града. Познавање стенографије помаже му да са лакоћом испуњава постављене задатке у припреми осврта за новине и часописе, тематске прегледе
за научне радове наших еминентних научника. Дуго време ради у ЦДИА и НБКМ.
Током 1948. године почиње стенографисање предавања академика Жака Натана и
целих 25 година је његов секретар-стенограф. Предавања штампа на циклостилу
и прилагођава их да служе као помоћно средство за квалификацију и преквалификацију бугарских новинара. Као његов сарадник обрађује стенографским и обичним писмом „Бугарско буђење“, штампано у неколико прерађених издања и књигу
„Били смо у Енићој“, која је изашла из штампе 1967. године. На истој се налази
захвалница академика Натана којом захваљује Стојану Аршинкову за велику помоћ код припреме издања – доказ за велики рад за писање, обликовање и сарадњу
која се граничи са коауторством.
Од 1960. до 1981. године сарадник је и стенограф академику Владимиру
Топенчарову. Помаже му у његовом научном и публицистичком раду, од чега је најзначајнији рад у вези са издавањем тротомне публикације „Бугарско новинарство“
13
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кулисите на буржоазните военни заговори и преврати у нас“. Написан преди всичко
на документална основа, с многобройни справки в централните държавните архиви, с познаване на историческите събития като техен съвременник. Свидетелство за
това са приложените оценки на проф. Недю Недев и Димитър Братанов, заедно с
предложението за отпечатване на изследването.12
След 9 септември 1944 г. почти всички сътрудници на „Зора“ са избити, осъдени на затвор или прогонени в чужбина. Без съд и присъда са погубени Данаил
Крапчев, Йордан Бадев, Райко Алексиев, Петър Николчев, Александър Дякович и
други, някои са хвърлени в концлагерите „Св. Врач“, Дупница, Богданов дол и Куциян. Малцина са оцелелите, Аршинков е един от тях. Арестуван и три месеца
е в Софийския централен затвор, но същевременно е единственият от „буржоазните журналисти“, оставен в СБЖ като нещатен сътрудник в Центъра по печата
при съюза на журналистите. През това време не забравя своя морален дълг към
паметта на един добър и скъп приятел и до края на живота си не се примирява с неправдата спрямо колектива на в. „Зора“. Той разпитва съвременници на отминалите
събития, роднини, познати и колеги на Крапчев, уверен, че 25-годишната история
на вестника представлява „важен сегмент от културната и политическа история на
България“.13 Стоян Аршинков работи и твори без да се надява на признание, не
очаква почести и слава. Остава уверен, че времето ще опази и пренесе посланието
за поколенията. С действията си изразява своето интелектуално съзнание за цената
на историческата памет и бъдещето на един народ. Начинанието не вижда бял свят
и не постига своята цел в границите на собствения му живот – цели 20 години, до
смъртта му през 1991 г. та и до днес, когато този труд така и не е публикуван.
Стоян Аршинков урежда курсове по стенография и преподава на желаещите да усвоят бързописа. Стенографира, дешифрира, редактира и отпечатва всички
лекции, служещи като учебни помагала на курсистите. Той има участие и принос
при полагане основите на Международната журналистическа школа при СБЖ във
връзка с обучението на чуждестранни журналисти. Колегите, с които работи подчертават етичността, честността, другарството и огромното му трудолюбие.
Малко известни са фактите от неговия живот, че той единствен от журналистите е допуснат да съпровожда с влака до границата английската кралска двойка,
гостувала на последния български монарх. По ирония на съдбата е журналистът,
участвал в траурната процесия до последния пристан на Борис ІІІ до Рилския манастир на 5 септември 1943 г.14
След пенсионирането си през 1963 г. продължава дейността си още 5 години във в. „Народна младеж“, „Работническо дело“ и „Земеделско знаме“. Членува
в Съюза на столичните журналисти. Владеенето на стенографията го улеснява в
изпълнение на възложените му задачи по изготвяне на обзори на вестници и списания, тематични прегледи за научни разработки на наши видни учени. Дълго време
работи в ЦДИА и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ).
През 1948 г. започва да стенографира лекциите на акад. Жак Натан и в продължение
12
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(1885-1903, 1903-1917, 1917-1923). За то припрема осврте и упутства из важних
дневних и периодичних новина и часописа, укључујући и оне које излазе на руском језику. Стенографише његове публицистичке материјале, излагања, рецензије, успомене, беседе и речи и саставља и припрема за штампу његове зборнике и
чланке. Са посебном захвалношћу академик Топенчаров оставља своју посвету Аршинкову 1983. године: „... за његово стваралачко учешће у избору тог материјала,
за интервјуе, за припрему књиге за штампу и израду упутстава.“15
Стојан Иванов Аршинков аутор је документарно-публицистичких и научнопопуларних есеја „Иза кулиса војних завера и преврата код нас (1923-1935)“16,
„Буржоаска Бугарска (1912-1944)“17, „Између две епохе“ (1973) и „Успомене Донча
Палавеева“ (необјављено),18 који се чувају у његовом личном фонду у Централном државном архиву.
Тоталитарне године нису сломиле дух овог образованог Бугарина, сакупљача успомена и интервјуа. Он показује своју упорност, иницијативу и храброст још
почетком 70-тих година прошлог века, када успева да угради тај материјал у добро
осмишљену књигу која одражава бурне политичке догађаје у Бугарској. Тако се рађа академски рад „Буржоаска Бугарска (1912-1944)“. У фонду, који се налази у
ЦДА, сачувани су делови говора Александра Стамболијског на ХVI конгресу
БЗНС19, одломци из стенографских дневника Народне скупштине у вези са „Деклезиеровом афером”20, одломци књиге Цоле Драгојчеве „Повеља дугу“ и „Таква
је истина“ у вези са априлским догађајима 1925. године и Македонско питање21,
„БЗНС“22 Димитра Драгиева, издање из 1926. године, доктора П. Киранова „БЗНС
– идеје, развој и дело“ у вези са спремношћу земљорадничког савеза за самостално управљање23, „Под знаком острашћених и опасних политичких борби“24 Александра Малинова ,„Александар Стамболијски и завера“25 Недју Недева, „ВМРО
(1918-1924)“26 Костадина Палешутског, „1923 година“27 Николе Агнског, чланци,
штампани у новинама „Зора” поводом суђења Круми Колевом и Радославу Коледарову, окривљеним за припрему оружане акције против цара Бориса III и владе
Андреја Тошева28 и других. Наведени документи саставни су део документарнопублицистичког есеја.
„Иза кулиса буржаских војних завера и преврата код нас“ други је вишего15
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на 25 години е негов секретар–стенограф. Отпечатва ги на циклостил като ги приспособява да служат като помагало за квалификация и приквалификации на българските журналисти. Като негов сътрудник обработва на стенографски и обикновено
писмо „Българското възраждане“, излязло в няколко преработени издания и книгата
„Бяхме в Еникьой“, излязла от печат през 1967 г. На същата стои благодарствен
надпис от акад. Натан за Стоян Аршинков за ценната помощ при подготовката на
изданието – доказателство за огромния труд при написването, оформянето, сътрудничеството, което граничи със съавторство.
От 1960 до 1981 г. е сътрудник и стенограф на акад. Владимир Топенчаров.
Подпомага го в цялата му научна и публицистична дейност като най-съществената е свързана с издаването на тритомника „Българска журналистика“ (1885–1903,
1903–1917, 1917–1923). За целта изготвя обзори и указатели на по-важните всекидневници и периодични вестници и списания, включително и на излизащите на
руски език. Стенографира публицистичните му материали, доклади, рецензии, спомени, беседи, слова и др. Съставя и подготвя за печат негови сборници и статии. С
особена благодарност акад. Топенчаров оставя своето посвещение към Аршинков
през 1983 г. „…за неговото творческо участие в набора на предметен материал, за
интервютата, в подготовката на книгата за печат и изработката на указателите.“15
Стоян Иванов Аршинков е автор на документално-публицистични, научно-популярни очерци: „Зад кулисите на военните заговори и преврати у нас (1923–
1935)“16 и „Буржоазна България (1912–1944)“17, „Между две епохи“, 1973 (Спомени на Дончо Палавеев – непубликуван),18 които се съхраняват в неговия личен
фонд в Централен държавен архив.
Тоталитарните години не пречупват духа на този образован българин Стоян
Аршинков, събирател на спомени и интервюта. Той проявява своята упоритост,
инициатива и смелост още в началото на 70-те години на миналия век, когато успява да вгради този материал в добре премислена книга, отразяваща бурните политически събития в България. Така се ражда академичният труд „Буржоазна България (1912–1944)“. Във фонда, съхраняван в Централен държавен архив (ЦДА)
са запазени извадки, от речите на Александър Стамболийски на ХVI конгрес на
Български земеделски народен съюз (БЗНС),19 извадки от стенографските дневници на Народното събрание по „Деклезиеровата афера”20, извадки от книгите на
Цола Драгойчева „Повеля на дълга“ и „Такава е истината“ за априлските събития
през 1925 г. и Македонския въпрос 21, на Димитър Драгиев „БЗНС“22, изд. от 1926
г., на д-р П. Киранов „БЗНС – идеи, развитие и дело“ относно готовността на земеделския съюз за самостоятелно управление 23, на Александър Малинов „Под знака
15
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дишњи рад родољуба Аршинкова. У фонду се чувају поједине главе тог документарно-публицистичког прилога.29 За писање су коришћене успомене Христа Стојкова под насловом „Пропаст покушаја заједничког деловања опозиционих сила“ о
Дамјану Велчевом, Кимону Георгиевом и везе са БКП, Константина Муравиева и
др, записани од стране Стојана Аршинкова30, цитати из књиге „Официрске конспиративне организације у Бугарској“31 истог аутора и успомене Васила Савова у вези
са превратом од 19. маја 1934. године и Дамјана Велчева.32 Писање радова важно је
не толико за изношење перипетија из бугарске историје, већ зато што садржи богат изворни материјал. У свом дугогодишњем новинарском и публицистичком раду Аршинков је објавио велики број чланака, припремио осврте и тематске прегледе. Стенографисао је и дешифровао пуно успомена, речи, беседа, предавања,
а организовао је и сусрете-разговоре са неким од „градитеља нове Бугарске“. Његова професионална пракса се показала изузетно корисна у тражењу, налажењу и
објављивању историјских чињеница и друштвено-политичких догађања код нас
до 9. септембра 1944. године. Велики патриотизам и родољубље остају непромењене константе његовог лика и дела, показиване директно, свакодневно и непрекидно.
Ствара прву и јединствену књигу посвећену Цветану Радославову, монографију „Мила отаџбино“ („Мила родино“), биографски приказ о Цветану Радославову, аутору текста и музике националне химне Републике Бугарске, у издању Бугарске Академије наука 1985. године.33
Због скромности аутора химне, Цветана Радославова, име и ауторство остају дуго
времена непознати и песма је прихваћена као
„лепа народна песма“. Не постоји бугарско
срце које не заигра под звуцима националне
химне „Мила отаџбино“! Један дирљив текст
са свечаном музиком! Аутору тог дела Цветану Радославову дугујемо поштовање. Он је
енциклопедиста са изузетним и разноврстним
талентима. Научник, историчар, доктор филозофије, психолог, живописац, магистар ликовних уметности, педагог, учитељ, песник,
музичар, лингвиста, познавалац старих и савремених језика, етнограф, археолог који је стекао најбоље образовање у земљи, а касније и
у Европи. Бугарска омладина, студенти који
уче у иностранству, воле своју домовину. За
време распуста они се враћају у родна места, а
после завршавања школовања раде за проспе29
30
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на острастени и опасни политически борби“ 24, на Недю Недев „Александър Стамболийски и заговорът“ 25, на Костадин Палешутски „Вътрешна македонска революционна организация (ВМРО) (1918–1924)“,26 на Никола Агънски „1923 година“ 27,
статии, публикувани във в. „Зора” по повод делото срещу Крум Колев и Радослав
Коледаров, обвинени в подготовката на въоръжена акция срещу цар Борис III и
правителството на Андрей Тошев 28 и други. Изброените документи са съставна
част от документално-публицистичния очерк.
„Зад кулисите на буржоазните военни заговори и преврати у нас“ е другият многодишен труд на родолюбеца Аршинков. Във фонда са съхранени отделни
глави от документално-публицистичния очерк.29 За написването му са използвани
спомените на Христо Стойков, озаглавени „Проваляне на опита за общо действие
на опозиционните сили“ за Дамян Велчев, Кимон Георгиев и връзките му с Българската комунистическа партия (БКП), Константин Муравиев и др., записан от
Стоян Аршинков 30, извадки от книгата „Офицерските конспиративни организации
в България“ 31 на същия автор и спомените на Васил Савов за 19-майския преврат
1934 г. и Дамян Велчев.32 Написването на трудовете е важно събитие не толкова
за изясняването на превратностите в българската история, а защото съдържа богат изворов материал в тази насока. В своята дългогодишна журналистическа и
публицистична дейност Аршинков публикува множество статии, изготвя обзори и
тематични прегледи. Стенографира и дешифрира редица спомени, слова, беседи,
лекции, прави срещи-разговори с някои от „строителите на нова България“. Неговият професионален опит се оказва изключително полезен в търсенето, намирането и публикуването на исторически факти и обществено-политически събития у
нас до 9 септември 1944 г. Големият патриотизъм и родолюбие остават неизменни
константи на личността и творчеството му, изявявани директно, всекидневно и непрестанно.
Създава първата и единствена книга, посветена на Цветан Радославов – монографията „Мила родино“, биографичен очерк за Цветан Радославов, автор на
текста и музиката на националния химн на Република България, издание на Българска академия на науките (БАН) през 1985 г.33
Поради скромността на създателя на химна, Цветан Радославов, името и авторството му остават дълго време незнайни и песента е приемана за “хубава народна песен”. Няма българско сърце, което да не трепва при прозвучаването на националния ни химн “Мила родино”! Един вълнуващ текст с тържествена музика! На
автора на това произведение - Цветан Радославов дължим почит и преклонение.
24
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ритет младе Бугарске државе после ослобођења. Том друштву је припадао и Цветан Радославов, изузетно везан за своје бугарске корене.34 Песма постаје израз
одушевљења бугарских војника на путевима ка ратиштима. Аршинков у књизи о
Цветану Радославову објављује успомену школског активисте Томе Попврбанова,
од којег сазнајемо да је тек пре пензионисања Радославов „признао“ да је та „лепа
народна песма“ у суштини његова. У Трећој софијској мушкој гимназији, где је
предавао књижевност, причао је колегама да је он створио песму „Поносна Стара планина“ („Горда Стара планина“) када се враћао са распуста из иностранства.
Написао је текст у ком је изразио осећања лепотама своје домовине и осмишљава мелодију по мотивима свиштовског кола.
Током 1973. године Аршинков је успео да заврши необјављени есеј „Између две епохе“ (Успомене Донча Хаџисемкова Палавејева). Књига је троделна, а
скрећемо пажњу посебно на други део који садржи успомене Донча Хаџисемкова
Палавејева са подацима о почетку и развоју трговине дуваном у Бугарској – стенографисане и дешифроване од стране Стојана Аршинкова.35 У фонду стенографа и
новинара Аршинкова чувају се успомене Донча Палавејева за лето 1920. године у
Копривштици, бежање његове жене са три детета, на преврат од 19. маја 1934. године, подаци о дуванским фирмама у Бугарској за период 1916-1944. године, као и
његово породично стабло.36 Дончо Палавејев потомак је богате и познате фамилије Палавејев, братанац добротвора града Копривштице – Хаџи Ненча Палавејева.
Он је почео као ортак у породичној фирми и постао власник велике трговинске
компаније, а потом је изабран за Председника савеза трговаца дуваном у Бугарској. У свом дугом животу (1884-1980) имао је могућност да изгради велики посао,
створи велику породицу са петоро деце, изгради једну од најлепших кућа у Софији
у Улици Кракра (данас власништво Енглеског савета) и да постане богати предузимач и мецена. Кућа му је често била центар пословне и интелектуалне елите у годинама капитализма. Учесник је Првог светског рата у коме је рањен, а носилац
је и медаље за храброст. После 9. септембра 1944. године одузето му је све, а он и
његова породица су интернирани у Копривштицу. Деца су му била расута по свету. Прогоњен од режима, без права на пензију, остављен је ћудима судбине. Упркос свему, до последњег тренутка високог духа и морала, волећи Бугарску и родну Копривштицу, остаје као пример покољењима једног достојанственог живота.
То је жива прича о догађајима, историји и личностима више и мање познатим на
историјској сцени у Бугарској почетком и средином 20. века.
У част 100-годишњице стварања бугарске стенографије 1979. године Аршинков је припремио албум са фотографијама и калиграфским натписима, који је
поклонио Државном стенографском институту. У време одржавања XXXVI конгреса Интерстено у Софији током 1985. године записао је на магнетофонској траци
све догађаје, које је чувао у својој кући и често их показивао људима које интересује
брзо писање. Скоро седам деценија свог живота посветио је стенографском животу наше домовине. У наслеђе нам је оставио велико и значајно дело о бугарском
34
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Той е българин - енциклопедист с изключителни и разностранни дарования. Учен,
историк, доктор по философия, психолог, живописец, магистър на изящните изкуства, педагог, учител, поет, музикант, езиковед - познавач на древни и съвременни
езици, етнограф, археолог, който получава най-доброто образование у нас, а по-късно и в Европа. Българските младежи, студентите, които учат в странство, милеят за
отечеството си. Във ваканциите те се връщат по родните си места, а след завършване на образованието си работят за просперитета на младата Българска държава
след Освобождението. В това общество се вмества Цветан Радославов, силно привързан към българските си корени.34 Песента става изразител на въодушевлението
на българските войници по пътя към бойните полета. Стоян Аршинков в книгата
си за Цветан Радославов публикува спомен на училищния деятел Тома Попвърбанов, от който става известно, че едва преди пенсионирането си Радославов “признал”, че тази “хубава народна песен” всъщност... е негова. В Трета софийска мъжка гимназия, където преподавал литература, казва на колегите си, че той е създал
песента “Горда Стара планина”, когато се връща през ваканциите си от чужбина.
Написва текст, в който изразява чувствата си към хубостите на своята родина и
намира съответното нотиране като в основата на музиката са мотиви от Свищовското хоро.
През 1973 г. Стоян Аршинков успява да завърши непубликувания очерк
„Между две епохи“ (Спомени на Дончо Хаджисемков Палавеев). Книгата е в три
части като интерес представлява втората част. Тя съдържа спомени на Дончо
Хаджисемков Палавеев със сведения за зараждането и развитието на тютюневата търговия в България – стенографирани и дешифрирани от Стоян Аршинков.35
Във фонда на стенографа и журналиста Аршинков се съхраняват спомени на
Дончо Палавеев за лятото на 1920 г. в Копривщица, бягството на жена му с трите деца, 19-майския преврат през 1934 г., сведения за тютюневите фирми в България за периода 1916–1944, както и родословното му дърво.36 Дончо Палавеев е
потомък на богатия и известен Палавеев род, племенник на Благодетелят на гр.
Копривщица – Хаджи Ненчо Палавеев. Започнал като съдружник в семейна фирма и станал собственик на голямо търговско дружество, издигнат до Председател
на съюза на тютюнотърговците в България. В своя дълъг живот (1884-1980) той е
има възможността да изгради голям бизнес, да създаде голямо семейство с 5 деца,
да съгради една от най-хубавите къщи в София на ул. Кракра (дн. собственост
на Британския съвет), да стане богат предприемач и меценат. Домът му често е
средище на бизнес и интелектуалния елит през годините на капитализма. Участник в Първата Световна война, в която е ранен и е носител на медал за храброст.
След 9.IX.1944 г. му е отнето всичко, той и семейството му интернирани в Копривщица. Децата му са пръснати по света. Преследван от режима, без право на
пенсия е оставен на произвола на съдбата. Въпреки всичко до сетния си миг с висок дух и морал, обичащ България и родната Копривщица, остава за поколенията
пример за един достоен живот. Този очерк е жив разказ за събития, истории и лич34
35
36
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предратном новинарству и бугарској стенографији, дело настало у сарадњи са другима и самостално.
Национални савет стенографа и машинописаца му 18. новембра 1987. године шаље поздраве поводом његовог 85. рођендана, желећи му здравље, ведрину и
дуговечност и исказујући му своју захвалност за добар пример и популаризацију
крилатог писма.37
Стојан Аршинков је умро 1991. у 89. години живота.

Резиме

398

Харизма значајних личности са којима се свакодневно сусрећемо у свом раду, обавезује нас да осећамо дуг према друштву. Укратко речено, ми архивисти се
претварамо у професионалну заједницу и основу структуре сваке државне организације. Ауторитет институција непорециво расте, а процес глобализације донекле
се поклапа са радикалним социо-културним променама у њима и њиховим уласком
у дигитално доба. Велике трансформације којима смо сведоци у последњим деценијама донекле нас дефинишу као „друштво знања“. Упоређујући га са предходним друштвима, прединдустријским и индустријским, велики амерички социолог
Даниел Бел скреће пажњу да ако су за њих кључни рад и капитал, то ће у новом
друштву, у које човечанство треба да уђе, основна бити улога знања.
Од те прогнозе прошло је око 50 година, што показују да је друштво знања
у знатној мери и друштво технологија. Можда не постоји друга професија као архивистика у којој су знање и технологије у тако одлучујућој мери међузависне и
дефинишу је. Како у светском, тако и у националном оквиру, архивско-информациони сектор се све више одваја од старог традиционог схватања да је то депо књига
и све више се разуме као професија и људска активност у којој дигитална знања и
умећа, способности да се користе нове технологије у приступу информацијама, у
њиховој обради, у дигитализацији, рестаурацији, конзервацији, у осталим архивским процесима, постају кључни. Из перспективе 2020. године инвестирање у
људски капитал изгледа директно инвестирање у друштво знања. Та стратегија
чува значајну социјалну улогу архива у дигиталној ери и претвара га, супротно традиционом схватању, не у институцију прошлости, већ у институцију будућности.
Дозволићу себи да цитирам професора А. Нејкова, предавача на Софијском
универзитету „Св. Климент Охридски” у Софији: „Ако откријемо неразумевање
улоге архива, уклонимо незнање светлошћу свог знања! Ако откријемо неправилно коришћење докумената, натерајмо људе да схвате колико скупо може то да нас
кошта! Ако видимо да архиви остају у сенци, дигнимо бакљу које ће их осветлити!
Ако треба да се донесе решење за чување једних или других докумената, помозимо
друштву да донесе разумну одлуку! Не губимо надахнуће и наду!”
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ности, повече и по-малко познати на историческата сцена у нас в началото и средата на 20 век.
В чест на 100-годишнината от създаването на българската стенография през
1979 г. Аршинков подготвя албум със снимки и калиграфски надписи. Този албум
той подарява на Държавния стенографски институт. По време на провеждането на
тридесет и шестия конгрес на Интерстено в София през 1985 г. записва на магнетофонна лента всички прояви, които съхранява в дома си и често ги предоставя
на интересуващите се от бързописа. Близо седем десетилетия от своя съзнателен
живот посвещава на стенографския живот в страната ни. Трудно се намира аршин
за измерване на дейността му през тези години. Остава в наследство основното,
голямото, забележимото в българската предвоенна журналистика и българското
стенографско дело, в сътрудничеството и авторството.
Националният съвет по стенография и машинопис на 18 ноември 1987 г. го
поздравява по случай 85-годишнина от рождението му, най-сърдечно му пожелава
здраве, бодрост и дълголетие и отправя своята благодарност за добрия пример и
популяризиране на крилатото писмо.37
Стоян Аршинков умира на 89 години през 1991 г.

Резюме

Обаянието на значимите личности, с които се сблъскваме ежедневно в работата си ни задължава и ни кара да изпитваме дълг към обществото. Накратко
казано, ние архивистите се превръщаме в професионална общност, разпознаваема
колегия и в базисна за всяка държавна организация структура. Нараства авторитетът на институцията. Това обстоятелство в световен мащаб не може да се отдели
от постепенното навлизане на човешките общества в епохата на глобализацията.
Този процес донякъде съвпада с радикалните социокултурни промени в тях и с
навлизането им в дигиталната ера. Големите трансформации, на които ставаме свидетели през последните десетилетия до известна степен са прогнозирани като термин „общество на знанието“. Съпоставяйки го с предходните общества – доиндустриалното и индустриалното, големият американски социолог Даниел Бел обърна
внимание, че ако при тях ключово значение имат съответно трудът и капиталът, то
в новото общество, в което предстои да навлезе човечеството, основна ще бъде
ролята на знанието.
От тази прогноза изминаха близо 50 години, които показват, че обществото
на знанието е в значителна степен и общество на технологиите. Може би няма друга професия като архивната, в която знанието и технологиите в такава решаваща
степен да си взаимодействат и да я дефинират. Както в световен, така и в национален мащаб архивно-информационият сектор все повече се откъсва от старото
37
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STOJAN ARŠINKOV – A STENOGRAPHER, JOURNALIST
AND AUTHOR OF DOCUMENTARY PUBLICISTIC
AND POPULAR SCIENCE ARTICLES
Summary

400

Stojan Aršinkov is not a well-known name among today’s generation of Bulgarians, even
though he was exceptionally well educated and important figure, who worked, created,
wrote and cooperated, not looking for and not expecting acknowledgment for his time
and work in research and collecting activity. Aršinkov was a journalist and a stenographer
in the National Assembly, one of the veterans of Bulgarian stenography and stenographic
movement and the author of documentary publicistic and popular science articles. Quietly, humbly and almost unnoticeably he gave 65 years of his life to the shorthand. He
wrote his first and only book dedicated to Cvetan Radoslavov – monograph „Mila rodino“
(Dear Homeland), biographical article about Radoslavov, the author of the lyrics and music for the anthem of the Republic of Bulgaria. In his long-time journalistic and publicistic
work he published a large number of articles and reviews. He has written in shorthand
and deciphered a lot of memories, words, lectures, speeches, and organized meetings and
conversation with some of the “builders of new Bulgaria”. His professional praxis is exceptionally useful in searching, finding and publishing of historical facts.

Красимира Тодорова Чакърова

традиционно разбиране за книгохранилище и все повече се превръща в професия
и човешка дейност, в която дигиталните знания и умения, способностите да се използват новите технологии в достъпа до информация, в обработката й, в дигитализацията, реставрацията, консервацията, в останалите архивни процеси, стават
ключови. От перспективата на 2020 г. инвестирането в човешкия капитал изглежда
директно инвестиране в обществото на знанието. Тази стратегия пази значимата
социална роля на архивите в дигиталната ера и да ги превръща – противно на традиционното разбиране – не в институция на миналото, а в институция на бъдещето.
Ще си позволя да цитирам проф. А. Нейкова преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” в София, която казва: ... „Ако открием неразбиране на ролята на
архивите, нека със светлината на своите знания да отстраним невежеството! Ако
открием неправилно използване на документите, нека накараме хората да разберат
колко скъпо може да струва това! Ако видим, че архивите остават в сянка, нека
вдигнем факела, който ще ги освети! Ако трябва да се вземе решение за съхраняване на едни или други документи, нека помогнем на обществото да вземе разумно решение! Нека не губим вдъхновение и надежда!”

Стоян Аршинков 1970.
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Станислава Генадиева Станкова - Георгиева1
Државни архив – Перник
Перник, Република Бугарска
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САРАДЊА ДРЖАВНОГ АРХИВА ПЕРНИК
СА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
У РЕГИОНУ
Апстракт: Институција Државни архив, као место за провођење огледних часова
и као део пројекта у области образовања, укључује разгледање архивских докумената од
локалног значаја. Локално документарно културно-историјско наслеђе, које се чува у регионалном депоу, представља базу за презентацију и визуализацију јавних часова историје,
што предавања изводи изван стандардних оквира и показује широк дијапазон места и људи
директно повезаних са школом и родним градом. Иновативни приступ предавањима у згради Државног архива Перник комбинује традиционалне методе са практичним моделима у
читаоници, сали за изложбе и депоима институције. На тај начин се тежи популаризацији
историјског познавања у смеру локалне историје и васпитању у основним традиционалним
и религијским вредностима. Посетом Државног архива Перник, као месту складиштења,
чувања, давања на коришћење и популаризацији докумената културно-историјског наслеђа,
изазива се осећање поноса и припадности родном месту и истовремено се постиже обогаћивање знањима из историје.
Кључне речи: архив, документ, историја, школа, образовање, депо, Перник, Бугарска

Стварање система државних архива повезује се са Декретом број 515 Президијума Народне скупштине Народне Републике Бугарске од 10. октобра 1951. и Решењем Савета министара број 344 од 18. априла 1952. године за оснивање Државног архивског фонда. Државни архив у Пернику основан је 1. октомбра 1959. године и само пре неколико месеци обележиоје свој 60-годишњи јубилеј. Институција
је створена као резултат обимне административно-територијалне реформе у земљи
као одељење Окружне управе Министарства унутрашњих послова Перник. Од
1961. године административно је потчињен Окружном народном савету Перник, a
од 1988. се налази у структури општине Перник. Током 1992. године прелази под
директну административну управу Главне управе архива при Савету министара.
Од 1978. године добија статус дирекције, а 2010. је преструктуиран у одељење у
оквиру дирекције „Регионални државни архив“ – Софија са седиштем у Софији
(укључује још државне архиве у регионалним центрима Благоевград и Ћустендил).
1

начелник одељења, „Државни архив“ – Перник при дирекцији „Регионални Државни
архив“ – Софија код Државне агенције „Архиви“, Република Бугарска, гр. Перник,
pernik@archives.government.bg
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ПАРТНЬОРСТВОТО НА
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЕРНИК
С ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА
В РЕГИОНА
Резюме: Институцията Държавен архив като място за провеждане на часове по свободно избираема подготовка и като част от проекти в сферата на образованието включва
разглеждане на архивни свидетелства от местно значение. Локалното документално културно-историческо наследство, съхранявано в регионалното хранилище, е база за презентиране
и визуализация на откритите часове по история, където преподаването излиза извън обичайните рамки и показва широк диапазон на места и хора, пряко свързани с училището и родния
град. Иновативният подход на преподаване в сградата на Държавен архив – Перник комбинира традиционните методи с практически модели в читалнята, изложбената зала и архивохранилището на институцията. По този начин цели разширяване на историческото познание
в посока на местната история и възпитава в основни традиционни и религиозни ценности.
Чрез посещението на Държавен архив – Перник като място за съхранение, опазване, предоставяне за използване и популяризиране на културно-историческо наследство от документи
се предизвиква чувството на гордост и принадлежност към родното място и същевременно
се постига обогатяване на историческите знания.
Ключови думи: архив, документ, история, училище, образование, хранилище,
Перник, България

Създаването на системата от държавни архиви се свързва с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание на Народна Република България от 10 октомври 1951
г. и Постановление на Министерския съвет № 344 от 18 април 1952 г. за основаване на Държавния архивен фонд. Държавният архив в Перник е създаден на 1
октомври 1959 г. и само преди няколко месеца отбеляза своя 60-годишен юбилей.
Институцията е създадена в резултат от мащабната административно-териториална реформа в страната като отдел на Окръжно управление на МВР – Перник. От
1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Перник, от
1988 г. е в структурата на Община Перник. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския
съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктурирана в
1

Началник на отдел „Държавен архив“ – Перник в дирекция „Регионален Държавен архив“ – София при Държавна агенция „Архиви“, Република България, гр. Перник
pernik@archives.government.bg
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Регион Перника се налази у Западној Бугарској и заузима површину од 2390,5
km². Током 20. века град Перник се формирао и развијао као рударски и индустријски центар, претежно тешке индустрије. На територији града је радило више од 80
фабрика лаке и тешке индустрије, од којих су неке биле јединствене на Балканском
полуострву и југоисточној Европи. Та чињеница условљава и профил архивираних
докумената – велики део представљају административни и технички документи из
фондова предузећа и фабрика.
Државни архив Перник води политику избора, комплетирања, регистровања,
обраде, чувања и омогућава коришћење докумената регионалне администрације,
општина на територији Пернишке области – Перник, Брезник, Радомир, Земен, Трн
и Ковачевци, територијалних структура државних органа и других државних и
општинских институција, организација и познатих личности од локалног значаја
одабраних за трајно чување. Институција пружа и научно-методичко управљање и
контролу организација у раду са документима у канцеларијским и институционим
архивама, њихово чување и коришћење. У склопу архива функционишу читаоница,
научна библиотека и сала за изложбе. У библиотеци се налази литература из области историје, архивистике и других области науке, речници, енциклопедије, регистри, туристички водичи, каталози, зборници и периодична издања. Архивирани документи су груписани у три групе: фондови за период до 1944. године („К“),
фондови са документима настали после 1944. („С“) и фондови примљени током
1993. године који чине документи Окружног партијског архива Перник, а који је
постојао до 1990. године и одражавао активности комитета и основних партијских
организација Бугарске комунустичке партије за период 1944-1989. године („Б“).
Укупна база фондова Државног архива Перник 1. јануара 2020. године износи
1715.03 линијских метара са 2375 архивска фонда (2297 институција и 78 личних)
и укупан број од 122.911 архивних јединица, 2033 поклона и 1316 успомена. Фонд
осигураних докумената (вредне грађе) чине 125.446 кадра2.
Током 2013. године стартовао је Информациони систем државних архива
(ИСДА)3 који омогућава јавни приступ регистрационом апарату Државне агенције
„Архиви“. Неколико месеци касније почиње етапно укључивање и дигиталног архива у делове функција система. Постоји и годишња квота за дигитални архив, повезана са различитим годишњим, јубиларним и тематским сајтовима. У овом моменту корисници архивских информација имају онлајн приступ до више од 11.000
дигитално обрађених докумената чуваних у Државном архиву – Перник. ИСДА
омогућава нови ниво информисаности јавним приступом, замењујући Аутоматски
информациони систем архива (АИСА), намењен једино за службено коришћење,
који је до тада функционисао.
Коришћење докумената Националног архивског фонда Републике Бугарске
врши се путем презентације у оригиналу или копији на различитим носачима у
читаоници или путем кореспонденције (копије) штампане на традиционалном и
дигиталном носачу, организовања изложби, израде филмова, радио и телевизијских
2
3

Извештај о раду Државне агенције „Архиви“ за 2019.
http://isda.archives.government.bg:84/FundSearch.aspx
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отдел в обхвата на дирекция „Регионален държавен архив“ – София със седалище
София и включваща още държавните архиви в областните центрове Благоевград и
Кюстендил.
Област Перник се намира в Западна България и заема площ от 2390,5 km².
През 20 век град Перник се оформя и развива като минен и индустриален център,
предимно за тежка промишленост. На територията на града са функционирали над
80 индустриални завода за лека и тежка промишленост, някои от които единствени
на Балканския полуостров и Югоизточна Европа. Този факт обуславя и профила
на съхраняваните документи – една голяма част от тях са административни и технически документи от фондове на промишлени предприятия и заводи.
Държавен архив – Перник осъществява политика на подбор, комплектуване,
регистриране, обработване, съхраняване и предоставяне за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пернишка област – Перник, Брезник, Радомир, Земен,
Трън и Ковачевци, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно
значение. Институцията оказва и научно-методическото ръководство и контрол на
организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване. Към нея функционират читалня, научна библиотека и изложбена зала. В справочната библиотека са регистрирани томове специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници,
енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, сборници и периодични издания. Съхраняваните документи са групирани в три масива: фондове за периода
до 1944 г. („К“); фондове с документи, създадени след 1944 г. („С“) и фондове,
включващи предадените през 1993 г. документи на съществувалия до 1990 г. Окръжен партиен архив - Перник и отразяващи дейността на комитетите и първичните партийни организации на БКП в периода 1944 - 1989 г. („Б“). Общата фондова
наличност на Държавен архив – Перник към 1 януари 2020 г. възлиза на 1715.03
линейни метра с 2375 архивни фонда (2297 учрежденски и 78 лични) и общ брой
122 911 архивни единици, 2033 частични постъпления и 1316 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра2.
През 2013 г. стартира информационната система на държавните архиви
(ИСДА)3, която осигурява публичен достъп до справочния апарат на Държавна
агенция „Архиви“. Няколко месеца по-късно започва поетапно включване и на дигиталния архив по част от функционалностите на системата. Съществува и годишна квота за дигитален архив, свързана с различни годишнини, юбилеи и тематични
сайтове. Към настоящият момент потребителите на архивна информация имат онлайн достъп до над 11 000 дигитални образи на документи, съхранявани в Държавен архив – Перник. ИСДА позволява ново ниво на информираност с публичен
достъп, заменяйки функционираща до тогава автоматична информационна система
на архивите (АИСА), предназначена единствено за служебно ползване.
2
3

Отчет за дейността на Държавна агенция „Архиви“ през 2019.
http://isda.archives.government.bg:84/FundSearch.aspx
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емисија или путем других форми популаризације.4 Део тих начина информационих и популаризационих манифестација су конференције, пресконференције, семинари, „дани отворених врата“, екскурзије у архивима, беседе, предавања и др,
када се организују научне, образовне или квалификационе манифестације за популаризацију основних активности архива или докумената на одређену тему. Њихова припрема укључује одређивање теме и круг потенцијалних учесника, одређивање места и времена, прављење програма или сценарија, припрему материјала за
информационо обезбеђење (презентацију, медијску подршку, репортажу) и припрему места за извођење догађаја.5
Беседе и предавања са ученицима су облици извођења часова историје у
средини различитој од школске и традиционалне учионице. У популаризаторској
активности Државног архива Перник представљање дигитализованих архивских
докумената путем нових информационих технологија представља атрактиван начин за приступ савременим генерацијама деце. Садашње разматрање везе архиви
– образовање базирано је на пракси институција последњих година, када процеси
дигитализације у Државној агенцији „Архиви“ узимају замах, а истовремено социјалне мреже добијају на масовности.
Државни архив Перник, као место за извођење јавних часова и као део пројеката у сфери образовања, у директној је вези са васпитним процесима на изградњи традиционалних вредности код адолесцената. Локално документарно културно-историјско наслеђе нуди места и лица повезана са више или мање познатим
објектима, који су доступни ученицима. Са своје стране, интерактивна предавања,
повезана са локалном историјом, чини организоване јубилеје и годишњице ближе
сваком учеснику.
На територији области Перника Државни архив пружа научно-методичко
управљање и контролу рада са документима 40 (четрдесет) школа, раздељених по
следећим категоријама: 18 (осаемнаест) средњих, 21 (двадесет и једна) основна и 1
(једна) предшколска установа. Информација је актуелна за 1. јануар 2020 године.6
Од средњих школа постоје природно-математичке, језичке и стручне гимназије и
техничке школе. На територији општине Радомир функционишу 3 (три) стручне и
средње, 4 (четири) основне и 1 (једна) четвороразредна основна школа; општина
Брезник - 1 (једна) средња и 1 (једна) основна; општина Земен - 1 (једна) средња;
општина Трн - 1 (једна) средња; општина Ковачевци - 1 (једна) основна; општина Перник – 12 (дванаест) стручних и средњих и 15 (петнаест) основних.7 Све те
школе, укључујући и затворене, имају архивске фондове који се чувају у Државном архиву Перник, што их чини посебно атрактивним за представљање њихове
историјске прошлости на јавним часовима и беседама са одређеним разредима или
секцијама на дату тему.
4
5
6

7

Закон о Националном архивном фонду, чл. 90, ДВ, бр. 17 од 26. фебруара 2019. године.
Методски кодекс, Свитак V, ДАА, Софија 2013, 25-26.
Извештај о раду Државне агенције „Архиви“, 2019, http://www.archives.government.bg/
uploaded_files/Otchet_2019_final.pdf, 2020.
Исто.
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Използването на документи от Националния архивен фонд на Република
България се извършва чрез предоставянето им в оригинал или копия на различни носители в читалня или по кореспондентски път (копия), публикуването им на
традиционни и цифрови носители, организиране на изложби, създаване на филми, радио-и телевизионни предавания или чрез други форми на популяризиране.4
Част от тези начини на информационни и популяризаторски изяви са конференции, пресконференции, семинари, „дни на отворените врати“, екскурзии в архива, беседи, открити уроци и др., като се организират научни, образователни или
квалификационни прояви за популяризиране на основни дейности на архива или
на документи по определена тема. Подготовката им включва определяне на тема
и кръг на потенциални участници, определяне на място и време, съставяне на програма или план-сценарий, изготвяне на материали за информационно осигуряване
– презентация, прессъобщение, репортаж и подготовка на мястото за провеждане
на събитието. 5
Беседите и откритите уроци с ученици са форми за провеждане на изнесени
часове по история в среда, различна от училищната и традиционната класна стая.
В популяризаторската дейност на Държавен архив – Перник представянето на
дигитализираните архивни документи през новите информационни технологии е
атрактивен начин за достигане до съвременните поколения деца. Настоящото разглеждане на връзката архиви – образование е базирано на практиката на институцията през последните години, когато дигитализационните процеси в Държавна
агенция „Архиви“ набраха сериозна скорост и същевременно социалните мрежи
придобиха масовост.
Държавен архив – Перник, като място за провеждане на часове по свободно
избираема подготовка и като част от проекти в сферата на образованието, е в непосредствена връзка с възпитателните процеси на изграждане на традиционни ценности в подрастващите. Локалното документално културно-историческо наследство предполага места и лица, свързани с повече или с по-малко познати обекти,
които поради регионалното им разположение са достъпни за учениците. От своя
страна, интерактивното преподаване, свързано с местната история, прави организираните юбилеи и годишнини по-близки като усещане за всеки един участник.
На територията на област Перник Държавният архив оказва научно-методическо ръководство и контрол на работа с документите на 40 (четиридесет) броя
училища, разпределени както следва: 18 (осемнадесет) средни; 21 (двадесет и
едно) основни и 1 (едно) начално. Информацията е актуална към 1 януари 2020
г.6 Сред средните училища има природо-математическа, езикова и професионални
гимназии и техникуми. На територията на: община Радомир функционират 3 (три)
професионални и средни, 4 (четири) основни и 1 (едно) начално училище; община
Брезник - 1 (едно) средно и 1 (едно) основно; община Земен - 1 (едно) средно; община Трън - 1 (едно) средно; община Ковачевци - 1 (едно) основно; община Перник
4
5
6

Закон за Националния архивен фонд, чл. 90, ДВ, бр. 17 от 26 февр. 2019.
Методически кодекс, Свитък V, ДАА, София 2013, 25–26.
Отчет за дейността на Държавна агенция „Архиви“ през 2019, http://www.archives.
government.bg/uploaded_files/Otchet_2019_final.pdf, 2020.
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Осим тема за конкретну школу, презентације које наставници историје преферирају односе се на регионалне и националне личности, стари град и развој рударске насеобине Перник и његово проглашење за град 1929. декретом цара Бориса III, старе родове, непостојеће зграде, објекте и фабрике, културни и спортски
развој. Захваљујући карактеристикама локалне историје ученици повезују приче
и успомене чланова својих породица са одређеним процесима и догађајима и
школски предмет добија другу препознатљиву вредност. Осећај за историју се појачава код додира са оригиналним документом, што се остварује приликом њихових посета Државном архиву Перник.
Партнерство Државног архива Перник са основним и средњим школама у
региону изражава се као двосмерни процес сарадње - са једне стране се институција претвара у учионицу за часове историје, а са друге у популаризаторску активност и боље организационе препознатљивости архива код адолесцената. Има
промена и у тенденцијама у том правцу у последње време – пре пет и више година
екипа Државног архива Перник била је активнија страна која је тражила контакте
и предлагала презентације и популаризацију, док су данас школе те које траже институцију са циљем одржавања предавања.
Друга карактеристика узајамне сарадње је приступ архивским документима, регулисан у члану 5 Правилника о реду и организацији коришћења архивских
докумената у Државној агенцији „Архиви“8. Према правно-нормативним захтевима, приступ лицима испод 16 година без пратиоца је забрањен, што онемогућава
посету институцији према старосном индикатору те групе посетилаца. Имајући то
у виду организовани школски облици посета остају једини начин за ученике, осим
ако нису у пратњи родитеља или рођака. Старосно ограничење доводи до непознавања задатака и функције институције „Државни архив“, као и професије „архивиста“ у целини, али и будуће усмерености према њој од стране адолесцената.
Партнерство Државеног архива Перник са основним и средњим школама у
региону Пернишке области у делу популиризаторске активности одвија се у неколико праваца – беседе и јавни часови из области историје, заједничке иницијативе и изложбе. У пролеће 2013. у згради Државног архива Перник реализована је
иницијатива „OpenEDU 2013 – Школа за живот“, коју су заједно организовали Државна агенција „Архиви“ и Министарство просвете, омладине и науке. Први учесници у Пернику били су ученици првог разреда економске школе (њих двадесет)
који изучавају смерове Оперативно књиговодство, Банкарство и Осигурање. За
неке од њих то је била друга посета архиву, јер су већ добровољно учествовали у
програму „Пријатељи архива“. Реализовани јавни часови обухватају представљање
улоге институције Државне агенције „Архиви“, активности Државног архива у
Пернику, врсте чуваних докумената, њихову поделу, чување и коришћење, кратак
преглед најстарих датираних докумената, важних догађаја и података из региона
у фотографијама и документима. Стручњаци су упознали ученике са фондом гимназије који се чува у Државном архиву Перник и са чињеницом да данас управо
8

Правилник о реду и организацији коришћена архивних докуменати у Државној агенцији
„Архиви“ (утврђен Наредбом број 48/ 24. 3. 2015, измењен и допуњен Наредбом број 99/
25. 6. 2015. и Наредбом број 172/ 22. 12. 2017. године)
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– 12 (дванадесет) професионални и средни и 15 (петнадесет) основни.7 Всички тези
училища, включително и закрити такива, имат архивни фондове на съхранение в
Държавен архив – Перник, което ги прави особено атрактивни за представяне на
историческото им минало на открити уроци и беседи пред отделни класове или
кръжоци по теми.
Освен темата за конкретното училище предпочитаните презентации от учителите по история са свързани с: регионални и национални личности, стария град
и разрастването на минното селище Перник и обявяването му за град през 1929 г.
с указ на цар Борис III, стари родови фамилии, несъществуващи сгради, обекти и
заводи, културно и спортно развитие. Чрез характеристиките на местната история
учениците свързват разказите и спомените на членовете на техните семейства с
отделни процеси и събития и училищният предмет придобива друга по-разпознаваема стойност. Усещането за историчност се засилва при докосването до оригинала на документа, което се случва при тяхното посещение в сградата на Държавен
архив - Перник.
Партньорството на Държавен архив – Перник с основните и средните училища в региона се изразява в двустранен процес на сътрудничество, от една страна институцията се превръща в изнесена класна стая за часовете по история, от
друга – в начин за популяризаторска дейност и по-добра организационна разпознаваемост на архива сред подрастващите. Има промяна и в тенденциите в тази
насока в последно време – преди пет и повече години екипът на Държавен архив –
Перник беше по-активната страна, търсеща контакти и предлагаща презентации и
популяризиране, днес училищата са тези, които търсят институцията с цел провеждането на уроци.
Друга особеност на взаимното сътрудничество е достъпът до архивни документи, регламентиран в чл. 5 на Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“8. Съгласно правно-нормативното изискване, достъпът на лица под 16-годишна възраст без придружител е забранен, което прави невъзможно посещението на институцията по
възрастов показател на този контингент посетители. В тази връзка организираните
училищни форми за посещение остават единственият начин за учениците, освен
ако не са придружени от родител или роднина. Възрастовото ограничение води
до непознаване от страна на подрастващите на задачите и функциите на институцията „Държавен архив“ и като цяло професията „архивист“ и бъдещата им насоченост към нея.
Партньорството на Държавен архив – Перник с основните и средни училища от региона на Пернишка област в частта на популяризаторската дейност е
в няколко направления – беседи и открити уроци по история, съвместни инициативи и изложби.
7
8

Пак там.
Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна
агенция „Архиви“ (утвърден със Заповед № 48/ 24.03.2015 г., изменен и допълнен със
Заповед № 99/25.06.2015 г. и Заповед № 172/22.12.2017 г.)
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они пишу историју своје школе коју ће после неколико декада следећа поколења
ученика разгледати у школским албумима и летописним књигама.
У периоду 2014-2019. године реализовани су јавни часови о локалној историји са ученицима шестог и осмог разреда СОУ са проширеним изучавањем страних језика „Д-р Петър Берон“ Перник, ученицима из клуба „Бакино огњиште“ из
Осме основне школе „Кракра Пернишки“ Перник, петог, шестог и седмог разред
Основне школе „Христо Ботев” Батановци и др. Теме су биле разноврсне и обухватале су развој насеља после ослобођења, као и упознавање са мапом старих пернишких родова и фотографија објеката, изграђених од стране Државних рудника
„Перник“ почетком 20. века. Ученицима је скренута пажња на могућности информационог система9 и фото-сајта „фотоАрхив.bg“10 Државне агенције „Архиви“.
Ученици Основне школе „Христо Ботев“ Батановци отворили су летописну
књигу из 1919. године и завирили у старе школске албуме, уочили тренутке школског живота и разних догађаја. Представљен им је фонд Алексе Тричкова Мечкарева (1826-1895), ктитора и епитропа манастира „Св. Спас“ у Батановцима. Били
су одушевљени родољубљем њиховог суграђанина који је поклонио своје имање
за изградњу храма и посветио последње године монашком братству. Ученици су
имали могућност да узму у рукама тескере, тапије и лични нотес Алекса Мечкарева са прецизно записаним трошковима и рачунима за изградњу храма. Њиховој
пажњи су били представљени и атрактивни документи из историје државне фабрике цемента „Васил Коларов“ Темелково (албуми са фотографијама аматерске
уметничке групе у фабрици о којима су од својих предака слушали приче).
Следећи степен при посетама и одржавањима јавних часова из области
историје било је разгледање изложби у сали за изложбе Државног архива Перник.
У описаном периоду ученици су имали могућност да посете изложбу посвећену
„Вољеном бугарском биоскопу“ са плакатима и афишама биоскопа у региону, која
се поклапају са једновековним јубилејом националног биоскопа. Разгледали су и
изложбу посвећену XXV јубиларном међународном фестивалу маскарадних игара „Сурва“. Обичај пуни 50 година од првог издања 1966. године и уписан је на
УНЕСКО-вој листи нематеријалног културног наслеђа. Ученици су упознати са
изложбом о историји фестивала. Научили су податке о Данчи Николову, једном од
оснивача Фестивала, о кукерима и сурвакарима у Пернику, о изради заштитног знака Сурва уметника Филипа Седефчева, о првим међународним учешћима, чланству
Перника у Фондацији европских карневалних градова, као и избору Перника за
европску престоницу сурваркарских и кукерских традиција од стране преседника
Фондације Хенри Ван дер Крона (Henry Van der Kroon).
Предавања се завршавају посетом архивском депоу Државног архива Перник и та фаза је увек најупечатљивија за посетиоце. Сакупљени и чувани на једном месту, поређани, описани и чувани у специјалним условима температуре и
влажности, документи изазивају поштовање код ученика. Код будућег сусрета са
институцијом, познавање њених функција и активности буде на високом нивоу. Испред депоа архива или улаза у зграду често се праве фотографије како би се посете
9
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През пролетта на 2013 г. в сградата на Държавен архив – Перник бе реализирана инициативата „OpenEDU 2013 – Училище за живота“, съвместно организирана от Държавна агенция „Архиви“ и Министерство на образованието,
младежта и науката. В Перник първите участници бяха двадесет деветокласника
от Професионална гимназия по икономика, обучаващи се в специалности: „Оперативно счетоводство“, „Банково дело“ и „Застрахователно дело“. За част от тях
това бе второ посещение в архива, тъй като вече са участвали в доброволческата
програма „Приятели на архивите“. Проведеният урок включи представяне на функциите на институцията Държавна агенция „Архиви“, респективно на дейността
на Държавен архив – Перник, видовете съхранявани документи, разпределението
им по масиви, опазване и използване, кратък преглед на най-ранно датирани свидетелства на паметта, важни събития и факти от региона в снимки и документи.
Експертите запознаха учениците с фонда на гимназията, съхраняван в Държавен
архив – Перник и с обстоятелството, че днес те са тези, които пишат историята на
своето училище. Същата история, която след няколко десетилетия следващите поколения ученици ще разгръщат в училищните албуми и летописни книги.
През периода 2014–2019 г. изнесени уроци по местна история се проведоха
с учениците от шести и осми клас на СОУ с разширено изучаване на чужди езици
„Д-р Петър Берон“ – Перник, учениците от клуб „Бабино огнище“ при Осмо основно училище „Кракра Пернишки“ – Перник, пети, шести и седми клас на Основно
училище „Христо Ботев” – Батановци и др. Темите бяха разнообразни, обхващащи
развитието на селището след Освобождението, до запознаване с картата на старите
пернишки родове и снимките на обекти, построени от Държавни мини „Перник“
от началото на 20 век. На вниманието на учениците бяха представени възможностите на информационната система9 и снимковия сайт „фотоАрхив.bg“10 на Държавна агенция „Архиви“.
Учениците от Основно училище „Христо Ботев“ – Батановци разлистиха летописна книга от 1919 г. и надникнаха в старите училищни албуми, запазили мигове от училищния живот и разнообразни събития. Представен им беше фондът
на Алексо Тричков Мечкарев (1826–1895) – ктитор и епитроп на манастира „Св.
Спас“ в Батановци. Те останаха впечатлени от родолюбието на техния съгражданин, дарил имотите си за съграждането на храма и посветил последните си години на монашеско служение. Учениците имаха възможност да подържат в ръцете си тескере, тапия и личното тефтерче на Алексо Мечкарев с прецизно записани
разходи и сметки по строителството на храма. На вниманието им бяха предоставени и атрактивни документи от историята на Държавния циментов завод „Васил
Коларов“ – Темелково – албуми със снимки от групите по художествена самодейност при завода, за които бяха слушали разкази от баби и дядовци.
Следващият етап от посещението при провеждането на открит урок по история бе разглеждането на експозицията в изложбената зала на Държавен архив –
Перник. През описания период учениците имаха възможност да посетят изложба,
посветена на „Любимото българско кино“ с плакати и афиши от кината в региона
9
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овековечиле. Реакције медија о јавном часу историје или беседа објављују се на
фејсбук страницама конкретне школе и Државног архива Перник.11 Тако информација постаје доступна већем броју корисника социјалних мрежа, а тиме и већем
делу вршњака и познаника, што са друге стране води до организовања нових посета архиву од стране других школа.
Током 2016. године, у предвечерје 24. маја, Дана словенске писмености и
културе, Државни архив спровео је иницијативу „Читај документе“ са ученицима
шестог разреда ХVI Основне школе „Св Кирил и Методиј“ Перник, четврт „Црква“.
У овиру посете институцији ученици су читали текстове из прве летописне књиге школе која се чува у истоименом фонду и разгледали фотографије из школских
албума. Остали су под јаким утиском лепог и правилног рукописа почетком 20.
века и обећали су да ће опет доћи. Учитељ је ставио акценат на важност сређивања породичних архива, фотографија и докумената и у будућности њихово евентуално уступање фондовима архива. На тај начин њихова пажња је била усмерена
према документованом културно-историјском сећању и свакоме од њих на његову
личну одговорност за чување.
Тема поклањања докумената је други важан моменат који је често предмет
дискусија код заједничких сусрета. Даривање, као акт моралног дуга друштву, још
један акценат је на који би требало обратити пажњу још у раним ученичким годинама. На тај начин се код адолесцената формира нов однос према архивским документима и одговорност за њихово сакупљање и чување.
Приликом узајамног партнерства не могу да се мимоиђу емоционални и узбуђујући моменти у раду са ученицима и њиховим наставницима. Такав моменат
се догодио приликом прославе дана града Перника 2015. године, када су ученици
исте школе из четврти „Црква“ уручили илустровани албум назван „Мала књига
за велики град“. Ручно израђено издање, припремљено у сарадњи са учитељима
бугарског језика и књижевности и уз помоћ компјутерских техника, садржи стваралаштво ученика. „Мала књига за велики град“ је коауторски фото-албум, креиран у неколико примерака, специјално намењен као званични поклон поводом празника градоначелнику града, Државном архиву, Регионалном историјском музеју
и Регионалном инспекторату образовања. Фотографије уручивања биле су искоришћене у документарном филму из 2017. снимљеном поводом 50-годишњег јубилеја школе и пресељења у нову зграду.
Етика код коришћења докумената у интернет простору је друга важна тема
о којој се дискутује за време јавних часова и беседа у Државном архиву Перник.
Упознајући се са могућностима јавног приступа ИСДА-у, тематским сајтовима и
дигиталним колекцијама12 Државне агенције „Архиви“, ученици се упознају са
правним оквирима и унутрашњим нормативним актима код коришћења докумената Националног архивскогг фонда Републике Бугарске.
Суштински моменат у партнерским односима је повратна веза, када су експерти институције тражени консултанти, а чувани документи постају основа из11
12
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и съвпадаща с вековния юбилей на националното кино. Разгледана бе и изложбата, посветена на XXV юбилеен международен фестивал на маскарадните игри
„Сурва“, който навърши 50 години от първото си издание през 1966 г. и същевременно бе осъществено и вписването на обичая Суро‘ва в листата на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Учениците се запознаха с експозицията
за историята на фестивала. Научиха за личността на Данчо Николов – един от създателите на Фестивала за кукерите и сурвакарите в Перник, за изработването на
запазения знак на Сурва от художника Филип Седефчев, за първите международни участия, членството на Перник във Фондацията на европейските карнавални
градове, както и обявяването му за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции от президента на Фондацията Хенри Ван дер Кроон.
Уроците завършват с посещение в архивохранилището на Държавен архив
– Перник и винаги, без изключение, този етап е най-впечатляващият за посетителите. Събраните и съхранени на едно място, подредени, описани и запазени при
специален температурен и влажностен режим на съхранение документи, респектират учениците и при бъдеща среща с институцията, познанието им за функциите и дейността й са на по-високо осъзнато ниво. Архивохранилището или пред
входа на сградата е мястото, където често се правят снимките за отразяване на
посещението. Прессъобщенията за открития урок по история или беседата се
публикуват във фейсбук страниците на конкретното училище и на Държавен архив – Перник11 и така информацията става достъпна до повече потребители на
социалните мрежи и съответно до голяма част от връстниците и познатите на
възпитаниците, което от друга страна води до организиране на нови посещения в
архива на други училища.
През 2016 г. в навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост и
култура – Държавният архив проведе инициативата „Чети документи“ с шестокласници от ХVI Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Перник, кв. „Църква“.
В рамките на посещението в институцията учениците изчетоха текстове от първата
летописна книга на училището, съхранявана в едноименен фонд и разгледаха снимки в училищните албуми. Те останаха впечатлени от красивия и правилен почерк
на изписване в началото на 20 век и си обещаха да се върнат отново. Учителят
акцентира върху важността на подреждане на семейните архиви със снимки и документи и евентуалното им бъдещо предаване във фондовете на архива. По този
начин вниманието бе насочено към усещането за документалната културно-историческа памет на всеки един от тях и личната им отговорност за опазването й.
Темата за дарителството на документи е друг важен момент, който често става повод за дискусия при общите срещи. Дарителството, като акт на морален дълг
към обществото, е още един акцент, на който следва за се обръща внимание още в
ранните ученически години. По този начин в подрастващите се формира ново отношение към архивните документи и отговорността за съхраняването и опазването
им.
При съвместното партньорство не могат да се избегнат емоционалните и въл11
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ложби и штампаних и дигиталних издања поводом прославе јубилеја и годишњица школа. Богата је њихова историја, чувана у истоименим фондовима. Већина
записа је настала у црквеним школама, а после ослобођења Бугарске (1877-1878)
прешли су у свеске, што даје свеобухватност и комплетност чуваних докумената.
У пролеће 2016. две годишњице су биле повод да Државни архив Перник
буде тражен као суорганизатор у обележавању 190-годишњице црквене школе у
селу Радибош и 130-годишњице просвете у селу Ноевци, општина Брезник. Разлика те две прославе је суштинска и огледа се у чињеници да је једна школа активна
и у садашњем тренутку (стваралац фонда Државног архива Перник), док је друга
симбол просветног и културног седишта из времена препорода које је прихватало и
штитило књижевнике и комите, борце за слободу Бугарске пре њеног ослобођења.
Партнери у обе манифестације били су представници школа у региону и локалне власти, а изложбе о историјском развоју образовних центара представљале су
само део догађаја који су пратили јубилеје. Обе изложбе су пропраћене штампаним
илустрованим каталозима који су постали званични поклони за госте јубилеја.
Професионални однос екипа Државног архива Перник претвара ту институцију у траженог партнера за заједничке иницијативе, а стручњаке у консултанте и
руководиоце у обележавању годишњица, презентација, лекција, промоција књига
и других културних дешавања. Нису ретке прилике у којима Државни архив добија вредне поклоне докумената после заједничких пројеката или успешно завршених заједничких активности. Током 2016. у фондове Државног архива Перник
достављена су стара штампана издања (јеванђеље са прибелешкама о просвети у
селу Ноевци, општина Брезник, из XIX века и издање штампано у Москви почетком 20. века)13 као поклон руководства Основне школе „Христо Смирненски“ селу
Ноевци. Документа су откривена у старом храму у дворишту школе. У овом случају одговорни однос учитеља и схватање значаја доказа прошлости и чувања за
поколења воде до закључка о потреби специјалних мера за чување и рестаурацију
нађених докумената, а у исто време су и пример за ученике како се чува историја
насеља.
Партнерство Државног архива Перник са основним и средњим школама у
региону надмашује стандардне границе, па је у том периоду добило и међународни карактер. Реализована је заједничка изложба Државног архива Перник и Гимназије „Св. Кирил и Методије“ Димитровград (Цариброд), Република Србија, на тему
„Река Јерма – одломци из прошлости“. Иницијатива је покренута априла 2014. у
Трну и исте године је постала део културног календара Димитровграда, Београда
и Ниша (Република Србија) и завршила је 2016. године у Враци (Република Бугарска). Међу првим посетиоцима Народног читалишта „Ђурга Пинджурова“ Трн
били су ученици СОУ „Гео Милев“, који су упознати са ретроспективним прегледом развоја рудника „Јерма“, железнице која је опслуживала рудник, егзистенцијом, туризмом и религијом у сливу Јерме током 20. века. Изложбени панои садрже
текстове на бугарском и српском језику са необичним причама о животу са обе
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нуващи моменти в работата с учениците и техните преподаватели. Такъв преживян момент се оказа празникът на град Перник през 2015 г., когато възпитаници на
същото училище в кв. „Църква“ връчиха илюстриран албум, наречен „Малката
книга за големия град“. Ръчно изработеното издание, подготвено със съдействието
на учители по български език и литература и компютърни технологии побира детското творчество на учениците от квартала. „Малката книга за големия град“ е авторски фотоалбум, създаден в едва няколко екземпляра, специално определен като
официален подарък за празника за кмета на града, за Държавния архив, за Регионалния исторически музей и Регионалния инспекторат по образованието. Снимките от връчването му бяха използвани в документален филм през 2017 г. за 50-годишния юбилей на училището от преместването му в нова сграда.
Етиката при използване на документи в интернет пространството е друга
важна тема, засягана по време на откритите уроци и беседите в Държавен архив
– Перник. Учениците, запознавайки се с възможностите за публичния достъп до
ИСДА, тематичните сайтове и дигитални колекции12 на Държавна агенция „Архиви“, се осведомяват за правния регламент и вътрешно-нормативните актове при
използване на документи от Националния архивен фонд на Република България.
Съществен момент в партньорските отношения е обратната връзка, когато
експертите на институцията са търсени консултанти, а съхраняваните документи
– основа за експозиции и печатни и дигитални издания по повод честване на юбилеи и годишнини на учебните заведения. Богата е историята им, съхранена в едноименни фондове по масиви. Повечето от тях възникват като килийни училища, а
след Освобождението на България (1877–1878) преминават в светски, което предполага всеобхватност и пълнота на съхраняваните документи.
През пролетта на 2016 г. две юбилейни годишнини станаха повод Държавен архив – Перник да бъде потърсен за съорганизатор в отбелязването на 190-годишнината на килийното училище в с. Радибош и 130-годишнината на просветното
дело в с. Ноевци, общ. Брезник. Разликата в двете чествания е съществена и тя се
състои във факта, че едното училище е действащо и към настоящия момент – фондообразувател на Държавен архив – Перник, а другото – символ на възрожденското просветно и културно средище, приютявало книжовници и комити – борци за
свобода в Предосвобожденска България. Партньори и в двата случая бяха представители на училищата в региона и местната власт, а експозициите за историческото развитие на образователните средища бяха само част от поредицата събития, съпътстващи юбилеите. Двете изложби са с издаден илюстриран каталог на
експозиционните табла, който се превърна в официален подарък за гостите на
празника.
Професионалното отношение на екипа на Държавен архив – Перник превръща институцията в търсен партньор за съвместни инициативи, а експертите – в
консултанти и водещи в отбелязване на юбилейни годишнини, презентации, уроци, представяния на книги и други културни събития. Не са рядко и случаите, в които Държавният архив получава ценни дарения от документи след общи
12
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стране кањона реке Јерме. Крајем октобра 2014. изложба је гостовала у Дому
омладине у Београду у оквиру еколошког фестивала „Greenfest“, са учешћем
општина Димитровград и Трн, као део иницијативе промоције Специјалног природног резервата „Јерма“, заштићене територије у Републици Србији, и по пројекту
прекограничне сарадње у области екологије, туризма, биопродукције и културноисторијског наслеђа. Домаћини са Института за заштиту природе Србије представили су изложбу и у регионалној јединици у Нишу. Иницијатива је завршена изложбом „Долина реке Јерме у прошлом веку“ у музеју „Ески џамија“ у Враци, коју
је организовао Слободан Цветков, председник Удружења „JERMA – ЕРМА“ – Димитровград у сарадњи са Дирекцијом „Природни парк „Врачански Балкан“, Центра
за заштиту природе „Натура“ и Државних архива у Пернику и Враци. Са обе стране
границе манифестацију су посећивале организоване групе ученика на школским
часовима историје, географије и других предмета и тематских секција.

Резиме

Пракса показује да приступ ученика оригиналним документима одређених
образовних, судских, административних и других институција из прошлости води
до формирања базне документарне и административне културе код адолесцената,
што је повезано са виђењем званичног документа са одговарајућим детаљима – потпис, печат, датум, аутор, адресе и др.
Искуство Државног архива Перник у области јавних часова историје доказује огроман изазов за социјалне компетенције у односу предавач – ученици –
архивиста. У средини, различитој од школске, деца и омладина су изазвани да покажу знања, да поделе лична размишљања, да учествују у дискусијама које спајају
савремене теме са информацијама о историји њихове школе или родног насеља.
Листајући странице албума или летописних и протоколних књига стиже се до препознавања места и изгледа предака, што додатно појачава интерес за предмет.
Креативност презентовања у сфери дигиталних технологија додатно појачава осећај за историју код коришћења оригиналног документа. Преко посета Државном архиву Перник као месту складиштења, чувања, омогућавања коришћења
и популаризације културно-историјског наслеђа путем докумената инспирише се
осећање поноса и припадности родном месту и постиже обогаћивање историјског
знања. Новаторско коришћење дигиталних технологија дозвољава ученицима упознавање са начином коришћења информационих система државних архива, тематских сајтова и колекција, дигиталних архива, административне и фејсбук странице институције. Државни архив је место у којем се сусрећу конвенционално (хартија као носилац информације столећима) и ново (дигитално и пребацивање конвенционалног у дигитално).
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проекти, вследствие на успешно приключената съвместна дейност. През 2016 г. във
фондовата наличност на Държавен архив – Перник постъпиха старопечатни издания (евангелие с приписки за учебното дело в с. Ноевци, общ. Брезник от XIX в.
и издание, печатано Москва в началото на XX в.)13 като дарение от ръководството
на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Ноевци, открити в стария храм в
двора на училището. В случая отговорното отношение на учителите и осъзнаването на важността да се запазят за поколенията свидетелствата на паметта водят
до заключението за нуждата от специалните мерки за съхранение и належащото
реставриране на намерените документи и в същото време са пример за техните
ученици за опазването на историята на населеното място.
Партньорството на Държавен архив – Перник с основни и средни училища
в региона надхвърля стандартните граници и през периода придоби и международен характер. Реализирана беше съвместна експозиция на Държавен архив – Перник и Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ – Димитровград (Цариброд), Република
Сърбия на тема: „Река Ерма – щрихи от миналото“. Инициативата стартира през
април 2014 г. в Трън и през същата година стана част от културния календар на
Димитровград, Белград и Ниш (Република Сърбия) и завърши през 2016 г. във
Враца (Република България). Едни от първите посетители в Народно читалище
„Гюрга Пинджурова“ – Трън станаха учениците от СОУ „Гео Милев“, които се запознаха с ретроспективния преглед на развитието на Мина „Ерма“, обслужващата
я железница, поминъка, туризма и религията по поречието на Ерма през ХХ век.
Експозиционните табла съдържат текстове на български и сръбски език и са своеобразен разказ за живота от двете страни на Ждрелото на река Ерма. В края на
октомври 2014 г. изложбата гостува в Дом омладине (Младежки дом) – Белград в
рамките на екологичния фестивал “Greenfest-y“ с участието на общините Димитровград и Трън като част от инициативата по представяне на Специален природен резерват „Ерма“ за защитена територия в Република Сърбия и по проект за
трансгранично сътрудничество в направления екология, туризъм, биопродукция и
културно-историческо наследство. Домакините от Института за защита на природата на Сърбия я експонираха и в регионалната си структура в Ниш. Инициативата завърши с изложба „Долината на река Ерма в миналия век“ в музея „Ески
джамия“ във Враца, организирана от Слободан Цветков, председател на Сдружение „JERMA – ЕРМА“ – Димитровград със съдействието на Дирекция „Природен
парк „Врачански балкан“, Природозащитен център „Натура“ и Държавните архиви
в Перник и Враца. И от двете страни на границата събитието беше посетено от
организирани групи ученици в учебни часове по история, география и други предмети и кръжоци по теми.
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COOPERATION OF THE STATE ARCHIVES PERNIK
WITH ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS
IN THE REGION
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The State Archives as a place for conducting exemplar lessons and as a part of the educational project, includes viewing of archival documents of local importance. Local documentary cultural and historical heritage that is kept in regional depot is the basis for presentation and visualization of public history lessons that takes teaching out of the standard
frames and shows broad range of places and people directly connected to the school of the
hometown. Innovative approach to teaching in the building of the State Archives Pernik
combines traditional methods with practical models in the reading room, exhibition hall,
and depots of the institution. The aim is popularization of knowledge of local history
and education based on traditional and religious values. The visits to the State Archives
Pernik as a place of storing, keeping, using and popularization of documents of cultural
historical heritage, arouse the sense of pride and belonging to the hometown, and, at the
same time, the enrichment of knowledge of local history is achieved.

Станислава Генадиева Станкова - Георгиева

Резюме
В заключение, практиката показа, че досегът на учениците до оригиналния
документ на отделни образователни, правораздавателни, административни и др.
институции от миналото води до формиране на базисна документална и административна култура в подрастващите. Това е свързано с визията за официалния документ със съответните реквизити – подпис, печат, дата, автор, адресат и т.н.
Опитът на Държавен архив – Перник в областта на откритите уроци по история доказва огромното предизвикателство за социалните компетенции по линията
преподавател – ученици - архивни експерти. В различна от училищната среда децата и младежите са провокирани да покажат знания, да споделят лични разсъждения и мнения, да участват в дискусия, която съчетава теми от съвременността с
информация за историята на тяхното училище или родното селище. Разлиствайки
страниците на албуми или летописни и протоколни книги се стига до разпознаваемост на места и лица на предци, което допълнително засилва интереса към предмета.
Креативността на презентиране в сферата на дигиталните технологии допълнително подсилва усещането за историчност при поднасянето на оригинала на
документа. Чрез посещението на Държавен архив – Перник като място за съхранение, опазване, предоставяне за използване и популяризиране на културно-историческо наследство от документи се инспирира чувството на гордост и принадлежност към родното място и се постига обогатяване на историческите знания. Новаторското използване на цифрови технологии позволява на учениците запознаване
с начина на използване на информационната система на държавните архиви, тематичните сайтове и колекции, дигиталния архив, административната и фейсбук
страницата на институцията. Държавният архив е мястото, в което се срещат конвенционалното – хартията като носител на информация от столетия и новото – дигиталното, и преливането на конвенционалното в дигиталното.
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Бојана Јовац1
Историјски архив Крушевац
Крушевац,
Србија

Прегледни рад

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРУШЕВАЦ
- Изложбе и предавања у функцији едукације ученика -
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Апстракт: У Историјском архиву Крушевац је још 50-их година препознато да се
путем интензивније сарадње са образовним установама може усмерити пажња на улогу и
значај Архива као установе која чува непроцењиво благо – документа, сведоке прошлости
нашег краја. Образовањем ђака од њихових првих школских дана добија се грађанин свестан значаја сваког документа и значаја Архива као установе која чува те документе. Међусобна сарадња са образовним установама преко је потребна на обострану корист – Архива у
циљу промовисања значаја своје делатности, а школа у циљу додатне практичне едукације
ђака уз обавезни школски програм образовања.
Кључне речи: Архив, образовна установа, сарадња, додатна едукација, промоција, архивски докуменат

Почеци едукације ученика
Законом о државним архивима, усвојеним јануара 1951. године, било је прописано
да се излагањем историско-архивског материјала непосредно и прегледно прикажу поједине епохе и догађаји из прошлости и омогући грађанима стварање правилног суда о њима.2 Такође, у циљу прикупљања и увећавања броја и обима фондова, темељније и свестраније научне обраде документације сваког фонда државне архиве сарађују са народним одборима и друштвеним организацијама, организују мрежу повереника и сарадника у свом седишту и ван њега и одржавају везе
са другим државним архивима и другим културно-просветним и научним установама у земљи и у иностранству.3 И новим Законом о архивској грађи и архивској
делатности4 предвиђена је и прописана културно-образовна делатност сваког архива, као и продубљивање сарадње са сродним институцијама, научно-образовним
установама и другим организацијама ради унапређења архивске делатности. Архив
приређује изложбе, организује предавања, стручне и научне скупове и обавља дру1
2
3
4

виши архивист, bracboja@gmail.com
Закон о државним архивима, Службени гласник НР Србије, бр. 4/1951, члан 30, став 7.
Исто, члан 31.
Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије,
бр. 6/2020.
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ге културне и образовне активности ради подизања свести најшире јавности о значају архивске грађе као културног добра и значају архивске делатности уопште.5
Још давних 50-их година крушевачки Архив увидео је значај подизања свести грађанства о значају чувања архивских докумената и својој улози у томе. Преко повереника и сарадника, архивисти су долазили до сазнања о вредној документацији на терену, а заузврат пружали документоване информације о догађајима из
прошлости, сажете на једном месту. У циљу бољег мотивисања грађана, повереника и сарадника, установљене су захвалнице које су додељиване за залагања при
сакупљању документације, почев од 1954. године. Закључно са 01. априлом 1966.
године издато је 127 оваквих захвалница.6
Поред појединаца, сакупљањем документације бавила су се и поједина одељења основних и средњих школа са својим наставницима историје. Зато је један
значајан сегмент у раду Архива и сарадња са школама, тј. Друштвом историчара
и историјским секцијама ученика. Наиме, у току развоја, у периоду прогресивног
усвајања знања, деца школског узраста на много лакши и конкретнији начин долазе до нових сазнања. Рад са децом представља један од лепших задатака архивиста, али много изазовнији и одговорнији. Начин на који ће се детету пренети историјски податак, деценијама чуван у депоима Архива, умногоме означава и начин
на који ће сваки ученик схватити вредност и садржај документа. Продубљивање
сарадње било је на обострану корист. Учествујући у образовању школске деце,
Историјски архив Крушевац је остваривао и своју промотивну делатност, чинећи
да се делатност и значај Установе истакну као важне и приоритетне у проналажењу и идентификовању вредних докумената и других архивалија, нарочито послератних година када се интензивно трагало за скривеном предратном документацијом.
Један од популарнијих начина презентовања архивског блага је и постављање изложби архивских докумената из многобројних фондова, збирки фотографија, вариа и периодике. На овај начин се један део историје нашег краја, отргнут
од заборава, представља на интересантнији и занимљивији начин грађанству, али
и деци школског узраста. У образовању деце, активним учествовањем школа по
питању улоге и значаја Архива, још у раном периоду јавља се интересовање за
истраживањем историјских и других података. Оваквим приступом образовних
установа њима се отварају нови видици и начини учења. Спајањем теоријског дела
наставе са практичним у Архиву, ђаци су у прилици да виде оригиналне документе и фотографије у вези са одређеним догађајима из прошлости о којима изучавају у оквиру школске године. Један од значајнијих облика коришћења архивске
грађе јесте за потребе наставе из историје. Циљ и задатак активности архива,
у овом погледу, је да младе генерације (ђаци и суденти) упознају с значајем архивске грађе, да употпуни и илуструје наставни програм из историје, да их едукује
у вези са коришћењем њеног садржаја, да подстакне интересовање према истраживању и проучавању историје, да развије одговарајући однос према овој врсти
5
6

Исто, чл. 35, ст. 1.
Драган Ћировић, Историјски архив Крушевац 1948-1972. година, Синтеза, Крушевац
1972, 17.
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културних добара.7 Документована чињеница се много лакше и брже усваја и оставља неизбрисив траг у меморији свакога од нас, а нарочито деце жељне нових
сазнања.
Прва изложба крушевачког Архива, тадашње Градске државне архиве, одржана је октобра 1954. године. Постављена је у циљу популаризације Архива и
прикупљања архивске грађе. На овој изложби под називом „Изложба архивскоистори(ј?)ског материјала“, изложен је велики део сакупљених архивалија у протеклом периоду рада Установе. Овде се могу поменути неки од важнијих архивских фондова из којих су изложена документа, а који данас имају ознаку фондова
од великог и изузетног значаја:
•
•
•
•
•

Жандармеријска чета округа крушевачког 1856-1940. године;
Фабрика вагона „Крушевац АД“ 1926-1945. године;
„Соколско друштво“ Крушевац 1920-1936. године;
ОШ „Обилићево“ 1904-1944. године;
Крушевачка задруга за помагање и штедњу „Крушевац АД“, 1920-1942. године;
• Лична архива Обрена Петровића, потпуковника, 1922-1943. године;
• Варие (Протокула еснафа механџијског, октомврија 1847. Крушевац,
Земљишна књига општине Латковачке, Латковац 1884, разне тапије, еснафска писма, писма из Другог светског рата, документа о капитулацији Југославије 1941).
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Основне и средње школе су организовано доводиле ученике како би они,
имајући прилике да уживо виде многобројне архивалије и ретке књиге, упили што
више знања и стекли нова сазнања о улози Архива и напорима архивиста да сакупе вредне документе и сачувају их за будуће генерације. Нарочито су се ученици
у групама и појединачно дуго задржавали испред разних докумената. Професори
и наставници су им тумачили поједине партије изложене кроз архивалије.8 Изложбу је посетило преко 6.000 грађана, а многи од њих су, у наредном периоду, постали дародавци вредних докумената и повереници Архива.
Од тада се, октобра сваке године, обележавала акција „Недеља архива“ у којој је крушевачки Архив приређивао тематске изложбе и промовисао своју делатност кроз разне медије.
Детаљ са прве изложбе архивске грађе
Градске државне архиве, октобар 1954. године

7
8

Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 249.
Тадија Илијић, Историјски архив у Крушевцу, Архивски алманах 1, Београд 1958, 250.
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Управници Архива одржавали су у крушевачким и школама других општина Расинског округа предавања о значају Установе и важности прикупљања архивске
грађе за историју нашег краја. Изложбе су постављане како у школама, тако и у
сродним установама на територији општина Расинског округа, као и на сеоском
подручју. Схватајући велику важност културно-образовне делатности Установе,
Архив је добио у многоме на цени, а нарочито по питању научноистраживачког
рада базираног на прикупљеној архивској документацији.
Седамдесетих година 20. века, Архив је организовао посебне активности у
виду радионица „Упознајмо наш завичај“9 са циљем приближавања свог рада широј јавности. Радионице су биле осмишљене као сусрети грађана, студената и ђака са хроничарима и ауторима публикација писаних на основу архивске грађе
Историјског архива у Крушевцу. Одржавале су се једном месечно у архивској
библиотеци и крушевачким школама за чланове историјских секција. У периоду
1970-1972. године одржано је шеснаест радионица.10
У сарадњи са Просветно-педагошким заводом 1971. године Историјски архив Крушевац организовао је и велико такмичење за преко 3.000 ученика основних школа крушевачког краја у познавању завичајне историје. Најбоље резултате
показала је историјска секција ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Крушевца, затим
ОШ „Моша Пијаде“ из Ћићевца, ОШ „Нада Поповић“ и ОШ „Јован Поповић“ из
Крушевца.11 Ученици су, у то време, показивали завидан ниво знања о завичајној
историји, а Архив, као посредник између теоријског и практичног знања, имао је
велику улогу у образовању школске деце и њиховој заинтересованости да учествују у радионицама у циљу проширивања стеченог знања.
Интеракција Архив - образовна установа данас
Културно-просветна делатност архива у модерном времену када информација представља непроцењиво добро, има изузетно важну улогу. Овај сегмент архивске делатности има потенцијал да архив учини местом где ће се људи
окупљати, стицати знања, проширивати видике и неговати позитиван однос према архиву, архивској грађи и историји.12
Крушевачки Архив је, од почетка свог дугогодишњег рада, свестан значаја
повезивања са образовним установама. Током целе године отвараo је своја врата
основним и средњим школама. Ученици су обилазили наше депое, упознавали се
са културном и привредном прошлошћу нашег краја, имали прилике да кроз кратка предавања архивиста сазнају много нових чињеница о догађајима из прошлости
и при томе вршили увид у вредна документа која томе сведоче.
9
10

11
12

Драган Ћировић, Историјски архив Крушевац (1948-72), Синтеза 6, Крушевац 1972, 94.
Д. Миљковић, Ј. Ковачевић, Б. Јовац, 70 година Историјског архива Крушевац - монографија, Крушевац 2018, 100.
Исто.
Љубинка Шкодрић, Слободанка Цветковић, Искорак у јавност – изложбена делатност
архива, http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/kulturno-prosvetna-delatnost/29-ljubinkaskodric-slobodanka-cvetkovic-iskorak-u-javnost-izlozbena-delatnost-arhiva (приступљено
6. 4. 2020.)
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Организовањем научних скупова на још један начин се утицало на проширивање свести грађана о националној историји и важности документације коју
чува Архив. У раду скупова, као учесници и као слушаоци, појављивали су се ученици, студенти, професори, сарадници-истраживачи и други научни радници заинтересовани за истраживање националне историје. Историјски архив је током
90-их година организовао бројне тематске скупове у вези са НОР и ослобођењем
Крушевца у Другом светском рату. У сарадњи са СО Крушевац, 1996. године организован је научни скуп Стодвадесет година српско-турских ратова 1876-1878.
године у Каонику. Током 1998. године организован је научни скуп у сарадњи са
Друштвом за неговање традиција ослободилачких ратова 1912-1918. година под
називом Окупација Крушевца 1915-1918. година. И у наредним годинама настављено је са организовањем бројних тематских скупова, од којих се могу издвојити
следећи:
• Школство у крушевачком крају у Књажевини и Краљевини Србији, 27. децембар 2001. године;
• Крушевац и околина у рату 1941 – 1944. године, 14. октобар 2015. године;
• Крушевац – духовни, културни и привредни центар Србије, 22. јун 2018. године.
Пре неколико година осмислили смо образовни програм који је усмерен на
приказивање архивских докумената у вези са одређеним историјским догађајем из
прошлости нашег краја. Програм под називом „Дани историје крушевачког краја“
одржава се сваке године поводом обележавања Дана града Крушевца (14. октобра)
и Дана ослобођења у Другом светском рату. Том приликом позивају се професори историје свих основних школа да одрже час историје у нашим просторијама.
Програм је, из године у годину, све едукативнији и обимнији. У време посете ђака
поставља се и нека од наших тематских изложби која прати припремљен програм
и на сликовитији начин приказује ђацима део културног блага који се чува у нашим депоима.
Наставници историје основних и средњих школа редовно доводе ученике
да погледају постављене изложбе, којих је до данас било укупно 54, почев од 1954.
године. У последњих десет година организоване су веома посећене изложбе, од
којих можемо издвојити неке значајније:
14. октобар 1944. Дан ослобођења Крушевца, 14. октобар 2013. године;
Крушевац у Првом светском рату, 17. мај 2014. године;
Априлски рат 1941. године, 18. април 2016. године;
Добрица Ћосић – Кораци, 18-20. октобар 2016. године;
Развој Крушевца после Другог светског рата – привреда, 18-20. октобар
2016. године;
• Развој Крушевца после Другог светског рата – друштво, 27. децембар 201615. јануар 2017. године;
• Нато злочини у Расинском округу, 24-30. март 2019. године;
•
•
•
•
•
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• Стари Крушевац великог срца, 27. децембар 2019 – 15. јануар 2020. године;
• Трг косовских јунака – сведок времена, 26. јун 2020. године.
Да бисмо усагласили наставни план и програм у школама
са нашим програмом, неопходни
су сарадња и претходни договор са
професорима историје ради припреме документације и изложбе.
Програм часа историје одржава се у просторијама Архива,
где ученици могу да виде ориги425
налне документе и фотографије у
изложбеним витринама о стварању
крушевачке историје пре, током и
након завршетка Другог светског
рата, црквене матичне књиге из 19.
века, школске уписнице из 19. и 20.
века, документа старих занатских Позивни плакат за програм „Дани историје крушевачког краја“
радионица, старе и ретке књиге из
2018. године
18. и 19. века, часописе и друго.
Најчешће коришћена документа, која датирају од 1836. до 1922. године, а која су
приказана ученицима, потичу из архивских фондова Начелства округа крушевачког, Кожетинске цркве и Соколског друштва, као и Матичне књиге рођених Цркве
Пресвете Богородице и Цркве Светог Ђорђа у Крушевцу.
Велико интересовање међу ученицима буди витрина са документацијом и
фотографијама из Породичног фонда Будимовић чија архивска грађа датира од
1923. до 1939. године. Прва штампарија и књижара у нашем крају снабдевала је
школе уџбеницима и уписницама, а фотографије рада у штампарији, где је било
упослено и доста деце школског узраста, буде велику пажњу и изазивају разне емоције код ученика, поредећи ондашње време када су деца била приморана да раде
за надницу и садашње када су обезбеђени и сигурни под окриљем својих породица.
Такође, велика пажња се посвећује и приказивању школских уписница из
послератног периода, како школа са територије града, тако и оних са сеоског подручја, како би ученици што боље стекли увид у разлике и тежину образовања у
том периоду у односу на данас. Школске уписнице из послератних година изазивају бујицу питања о том времену. Ишчитавајући ученицима забелешке и образложења наставника, питања су углавном зашто су ђаци са сеоског подручја изостајали, а када добију одговоре да је то због непостојања путева, дубоких снегова,
подручја препуних дивљачи кроз која су деца морала да прођу, али и због времена
сетви и јесењих жетви, ствара се слика о тежини образовања некада и лакоћи сада.
Уз документацију се обавезно, за потребе привременог излагања, износе и
старе и ретке књиге из библиотечког фонда, а које ученици по први пут могу ви-

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

426

дети, као и избор из Збирке фотографија. Када се обрађују теме о Другом светском
рату, изложен лист „Млади борац“ уредника, политичара и књижевника Добрице Ћосића, буди интересовање ученика о рату и борбама у нашем крају. Такође,
фотографија логора на месту данашњег меморијалног комплекса „Слободиште“
можда на мало грубљи начин приказује сав ужас и страхоте Другог светског рата,
али сматрамо да би старији ученици требало да увиде тежину и комплексност
ратне епохе и значај неговања историје у циљу одавања поште жртвама.
Тематске изложбе привлаче доста пажње, ученици их често фотографишу и
одушевљени оним што виде и што им је презентовано. При томе, предавања о изложеним архивалијама уједно су и веома занимљива ђацима, слушају се са пажњом, а онда креће међусобна полемика о Крушевцу некада и сада.
Од велике важности је и адекватна припрема предавања деци школског узраста. Од тога ком су узрасту намењени и који су облици наставних средстава,
зависи њихов садржај, метод припреме, начин публиковања или излагања. Сви
облици рада на свим нивоима наставе морају бити прилагођени степену школовања.13 Немогуће је на исти начин припремити предавање деци узраста од осам
или девет и деци узраста тринаест или четрнаест година. Ниво знања и разумевања се разликују, па је потребно припремити онај ниво предавања који ће на најбољи и најинтересантнији начин бити прихваћен и схваћен од стране сваког детета. Радује нас чињеница да има деце која су са својим професорима и раније долазила у Архив, у неким од нижих разреда, и са одушевљењем причају о ономе што
су видели и чули код нас. Утисци ове деце, која са радошћу долазе у нове обиласке
ради проналажења нових сазнања у депоима наше Установе, јесте оно што нас из
године у годину мотивише да увек изнова будемо бољи у припреми програма и
спремнији на све обимнија и конкретнија питања ученика.

Посете ученика основних школа 2017-2019. године
13

Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 250.

Бојана Јовац

Током предавања и презентације докумената из архивских фондова и породичних и личних збирки, као и збирки вариа, фотографија и периодике, пажња
ученика је велика. Сведок томе су и питања постављена након предавања, као и
утисци професора историје. Највећа сатисфакција архивиста управо је потврда да
смо добро припремили и одрадили овај посао. Директни ефекат предавања огледа
се у великом разумевању и одржавању будне пажње ученика током пружања одређених информација. Ова година је била предвиђена за идентификацију повратних информација из школа, анкетирањем ученика кроз разне упитнике знања о значају Архива као установе и познавању завичајне историје кроз интерактивни однос школа - Архив. Међутим, због епидемиолошке ситуације у земљи, а и читавом
свету, оваква активност је изостала. Надамо се да ће време пред нама бити повољније и да ћемо успети да спроведемо анкету помоћу које бисмо добили адекватну
оцену онога што предано и пуног срца радимо годинама уназад. Тада можемо размишљати и о даљем напретку и иновацијама у нашем програму.
У уџбеницима за будуће професоре историје, студентима се наглашава важност архива као установа у којима ученици могу да виде оригиналне архивске документе као аутентичне историјске изворе и сазнају како се спроводи историјско
истраживање. У пракси, активним деловањем Архива, сарадња са школама је значајан део рада наше Установе, на обострану корист. Архив својим деловањем
обавља једну од својих законом прописаних делатности, а са друге стране, школе,
тј. ученици добијају потребна практична сазнања о догађајима из прошлости свога краја, са директним увидом у вредну документацију која се чува у Архиву.
У циљу пружања сажетих информација о догађајима из прошлости, Историјски архив Крушевац је 1964. године почео са публицистичком делатношћу. До
данас је објављено око 150 значајних издања из области завичајне историје и историографије. Најчитанија издања од стране наших истраживача, као и ученика,
свакако су „Крушевац у једном веку 1815-1915“, аутора Б. Перуничића, објављена
1970. и „Историја Крушевца 1381-1941“, аутора Буде Илића, издата 1971. године.
Од 2003. године Архив самостално издаје годишњи часопис „Расински анали“. У
њему се објављују радови из архивистике, историје и историографије. Часопис
привлачи велики број сарадника са бројних факултета и институција у земљи и
иностранству, а радови у њему се користе и као додатна стручна литература на
бројним факултетима. У вези са издаваштвом је и суорганизација Архива на Сајму књига и издаваштва Расинског округа „Расински цвет“ (сваког октобра) где се,
поред издаваштва организатора, представљају издања и других установа, организација и школских установа, као и физичких лица. Запажена је велика посећеност
од стране школске деце свих узраста.
Школска омладина и даље о архивима има „одбојан“ став пошто их замишља као мрачна, прашњава и досадна места, док благонаклоније гледају према могућности да користе „виртуелне обиласке“.14 У данашње време, развој модерних
14

Југослав Вељковски, Перцепција архива код школске омладине - из културно-просветне
делатности Историјског архива града Новог Сада, Технични ин всебински проблеми
класичнега ин електронскега архивирања, Раденци 2012.
www.покарх-мб.си/уплоадед/датотеке/Раденци/Раденци2012/20_Вељковски_2012.пдф
(приступљено 6.4.2020.)
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техника и технологија и брзи проток информација условљавају да се садржаји архивских фондова постављају на е-платформе ради лакшег и бржег начина презентовања широј јавности. Технолошки развој и савремене методе комуникације доприносе већој популаризацији Архива. Данас, када се сусрећемо са проблемима у
друштву, као што су ванредно стање и изолација појединаца услед непланираних
ситуација, не само на локалном нивоу, већ и на глобалном, уочљива је могућност
и прека потреба комуникације са грађанима путем е-мејлова и путем наше Фејсбук
странице на којој објављујемо информације о раду Архива, догађајима и личностима из прошлости Расинског округа. Мноштво упита, молби и захтева, размена
информација и обавештења сада се обавља електронским путем. Полако постајемо свесни да будућност не чека да будемо потпуно технолошки опремљени, већ
технолошки свесни у сваком датом тренутку и да реагујемо правовремено на сваку могућу кризну ситуацију.
Усмеравањем пажње у будућности на развој е-презентација о улози и значају Архива као установе, постављањем е-изложби, снимањем е-предавања, моћи
ћемо да вршимо своју културно-образовну делатност и ван оквира своје установе,
у било ком моменту и са било ког места. Осмишљавањем едукативног програма
који је већ неколико година у примени, нисмо завршили посао. У будућем периоду потребно је уложити доста напора да се осмисле нови правци деловања коришћењем е-технологија, а ради укључивања великог броја школских установа
и изласка Архива из традиционалних оквира. Надамо се да ће Архив Крушевац,
као важна Установа у култури, оправдати досадашње поверење у едукацији деце.
Крећући се у корак са технолошким иновацијама, на бољи и репрезентативнији
начин ћемо приказати све оно што је као наша историјска прошлост изградило нашу садашњост и усмерило нас ка будућности.

Резиме
Културно-образовна делатност Историјског архива Крушевац има и васпитну и пропагандну улогу која се остварује кроз издавачку делатност, пружањем
услуга грађанима, слободним коришћењем архивске грађе од стране истраживача,
као и организовањем изложби, трибина и предавања. Делатност Архива усмерена
на образовању младих о њеном значају, као и значају документације коју чува, доприноси бољој позицији Архива у друштву, његовом угледу и признању као значајној културној-образовној Установи. Такође, образовне установе у интеракцији
са Архивом, ученицима на интересантнији и прихватљивији начин нуде знања о
националној и локалној историји непосредним увидом у архивска документа. Ђаци имају могућност не само да усвајају нова знања, већ и да у будућности своје
матурске и семинарске радове базирају на истраживањима баш у нашем Архиву.
Зато је наш задатак да сваке године понудимо обимнији и интересантнији програм, али и да развијамо програме едукације ученика и путем е-технологија.

Бојана Јовац

Bojana Jovac

CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY
OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF KRUŠEVAC
- Exhibitions and lectures for the purpose of pupils’ education -

Summary
Cultural and educational activity of the Historical Archives of Kruševac has pedagogic
and propagandistic role that is being realized through publishing activity, by providing
services to citizens, free usage of archival materials by researches, so as by organizing
exhibitions, lectures and public discussions. Archive’s activity directed towards education of the youth about its importance and the importance of the documentations it keeps,
also contributes to better positioning of the Archive in the society, its reputation and its
acknowledgment as an important cultural and educational institution. Also, educational
institutions in interaction with the Archives offer their pupils knowledge of national and
local history in a more interesting and more acceptable way by immediate access to archival documents. The pupils have possibilities not only to acquire new knowledge, but also
to base their future term papers or thesis on researches in our archives. That is why our
goal is to offer each year broader and more interesting programs, and to develop programs
of pupils’ education via e-technologies.
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Марија Тодоровић1
Историјски архив Шумадије – Крагујевац
Србија

Прегледни рад

УТИЦАЈ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И
АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ПОДИЗАЊЕ
КВАЛИТЕТА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Апстракт: Правни режим заштите архивске грађе и документарног материјала, децидирано регулисан одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности, требало би
у наредном периоду да омогући квалитетнију и свестранију заштиту архивске грађе и документарног материјала, као и да створи услове за бољу организацију и рад архивских установа у Републици Србији.
У којој мери ће нова законска решења поспешити или закочити обављање редовне
делатности архивских установа показаће време, јер успешна примена законских норми у
пракси захтева доношење бројних подзаконских прописа за појашњење, разраду и практичну примену закона.
Циљ овог рада је да прикаже у којој мери су нова законска решења боља од претходне
законске регулативе, које одредбе старог закона се стављају ван снаге, које се, пак, мењају
или проширују, а које су одредбе потпуно нове.
Кључне речи: закон, подзаконски акти, ствараоци-имаоци архивске грађе и документарног материјала, стручни надзор јавног архива, записници, решења

Закон о архивској грађи и архивској делатности,2 који је донет јануара месеца ове
године, а ступио на снагу почетком фебруара, донео је значајне новине у области
заштите архивске грађе и документарног материјала.
Новим законом проширене су одређене законодавне одредбе и уједно дерогирани неки чланови старог закона,3 који се више нису могли примењивати у поступку заштите архивске грађе и документарног материјала.4
Основна интенција законодавца при доношењу новог прописа огледала се
у потреби државе да на јединствен начин уреди питање заштите, чувања, доступности и коришћења архивске грађе и документарног материјала специјалним законом у овој области, који би био усклађен са европским прописима и најновијим
технолошким решењима у управљању документима. Како је одредбама Закона о
1
2
3

4

архивски саветник, 63marijatodorovic@gmail.com
Донет 24. 1. 2020. године. Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
Закон о културним добрима, Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94, 52/11-др.
закони и 99/11.
На пример: чл. 37, 38, 39, 40, 41; чл. 74. ст. 3; чл. 76, 81, 93, 97 и чл. 131.
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културним добрима актуелна проблематика заштите електронског документа остала правно нерегулисана, а такође и институт Архивског фонда Републике Србије,
као и заштита приватне архивске грађе, приступило се изради новог прописа.
Закон о културним добрима и раније донете подзаконске акте, терминолошки застареле и неадекватне за свакодневну употребу у области правног режима заштите електронске архивске грађе, требало је употпунити новим правним институтима који би поспешили квалитет заштите архивске грађе и организацију рада
архивске службе у земљи.
Бројна нерешена питања архивске службе и архивске делатности постала су
предметом нове законске регулативе: Тело за координацију рада јавних и специјалних архива Републике Србије, рокови доступности и коришћење архивске грађе,
заштита архивске грађе у транзицији, Архивски савет Републике Србије, обавеза
стваралаца да донесу план мера заштите архивске грађе у случају ризика од катастрофа и ванредних ситуација, као и обавеза архива за доношење плана заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама, затим архивски информациони систем, пооштравање казнене политике за прекршаје и кривична дела оштећења или
уништења архивске грађе и документарног материјала и друго.
Влада Републике Србије је након ступања на снагу новог закона усвојила Измене и допуне Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник Републике Србије, бр. 21. од 6. 3. 2020) и одлучила да се њена практична примена пролонгира до 1. 4. 2021. године.
Овим актом ван снаге су стављене Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник Републике Србије, бр. 80/92, 45/16 и
98/16), као и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе (Службени гласник Републике Србије, бр. 40/10 и 42/17).
Измена и укидање поменутих прописа директно су условљени потребом регулисања електронског канцеларијског пословања у писарницама органа државне
управе, јер је Влада Републике Србије прихватила европски концепт замене аналогних докумената електронским записима.
Закон о архивској грађи и архивској делатности усаглашен је са Законом о
култури Републике Србије,5 а одредбе Закона о култури, које се односе на избор органа управљања јавних архива, компатибилне су са одредбама специјалног Закона
о архивској грађи и архивској делатности.
Нови Закон о архивима радикално и свестрано уређује заштиту писане културне баштине, а његовим доношењем је, по мишљењу аутора рада, учињен крупан
корак у развоју националне архивистике.
Евентуалне дилеме у тумачењу и примени законских норми на терену, архивска служба би требало да реши употребом правилника и обавезујућих упутстава које би Архивски савет, чије се формирање тек очекује, требало да донесе у
року од годину дана од дана ступања закона на снагу.6
5
6

Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 30/2016 испр. 6/2020.
Члан 73. Закона о архивској грађи и архивској делатности.

Марија Тодоровић

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТАРЕ И НОВЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ ПРЕДНОСТИ И ПРАКТИЧНИ ЗНАЧАЈ
НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА
Упоредном анализом чланова старог и новог Закона7 аутор рада је закључио
да је нови архивски пропис, по различитости материје коју регулише, специфичној
терминологији, новим институтима које обрађује и обимности законских чланова,
далеко детаљнији, концизнији и напреднији у односу на стари Закон. Структурна
шема Закона састоји се од четири тематске целине унутар којих су дате дефиниције основних архивских појмова8 и законска решења која квалитативно и квантитативно далеко озбиљније третирају актуелну проблематику заштите архивске
грађе у класичном и електронском облику у односу на ранија законских решења.
Архивска грађа је дефинисана као културно добро од општег интереса за
Републику Србију, које ужива посебну заштиту утврђену Законом9 и чува се трајно
у облику у којем је настала.
У првом делу Закона, по мишљењу аутора, врло је важан Члан 6. који предвиђа забрану оштећења и уништења архивске грађе и документарног материјала који
се трајно чува, а из којег није извршено одабирање архивске грађе, без обзира да ли
је микрофилмован или дигитализован. Овом правном нормом отклоњена је свака
дилема на пословима излучивања безвредног документарног материјала, јер је ноторна чињеница да су архиви раније давали сагласност за уништење микрофилмованих досијеа пензионера у филијалама РФ ПИО.
Нови правни институт у Закону представља Тело за координацију рада архива РС надлежно за унапређење сарадње јавних и специјалних архива. Међутим,
Закон није разрадио састав овог тела, надлежност и начин његовог рада, па се очекује да ће се та проблематика решити израдом подзаконског акта.
У оквиру друге тематске целине пажњу завређују чланови Закона који регулишу обавезе стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала,10
где су обавезе стваралаца таксативно приказане у члану 9. у 12 тачака, док је стари
закон те обавезе регулисао површно, са по три тачке, у члану 37. и члану 38.
Врло важне ставке су систематизовано место архивара у регистратурама,
адекватан смештајни простор код стваралаца, обавеза примопредаје архивске грађе
доспеле за преузимање у архив, безбедност електронске архивске грађе код стваралаца, обавеза вођења и благовременог достављања архивске књиге надлежном
архиву, информисање установе заштите о стању архивске грађе ван архива, омогућавање вршења стручног надзора овлашћеном архивисти, као и обавеза провере
стручне оспособљености администратора.
7
8

9
10

Закон о културним добрима и Закон о архивској грађи и архивској делатности.
Архивска делатност, архивска грађа, документарни материјал, категоризација, микрофилмовање, дигитализација, рестаурација, архивска књига, Листа категорија и друго.
Члан 4. Закона о архивској грађи и архивској делатности.
Члан 9. Закона о архивској грађи и архивској делатности.
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Забрана распарчавања архивског фонда (принцип недељивости архивског
фонда), која је била нормирана чланом 93. старог, сада је регулисана чланом 10.
новог Закона. Практична примена овог члана важна је приликом преузимању архивске грађе стваралаца са сложеном структуром, који имају испоставе на подручју
територијалне надлежности више архивских установа, јер се архивска грађа која
се тиче једног творца фонда шаље дирекцији ради преузимања од стране архива у
чијој је стварној надлежности категорисани стваралац.
Целокупна архивска грађа једног творца фонда мора се комплетно преузети, при чему је недопустива селективна сукцесивна примопредаја и разбијање
организационих целина творца фонда.
Заштита електронског документа регулисана је на потпуно нов начин, члановима 11-15. Закона, који су усклађени са посебним прописима у овој области,11
а то у пракси значи да ће ствараоци од почетка примене новог закона бити у обавези да доносе две врсте правилника који регулишу заштиту класичне и електронске архивске грађе.
За поступак излучивања неоперативних списа регистратуре нарочито је значајан Члан 16. Закона који предвиђа да надлежни јавни архив даје одобрење само
за уништење документарног материјала евидентираног у архивској књизи. Ово радикално решење, за које су се годинама залагали професионални архивисти, коначно је добило заслужено место у закону, јер тек са њим започиње систематска
заштита архивске грађе у настајању.
Управо овај члан Закона обебеђује резултат рада у службама надзора установа заштите, јер циљ рада архива није да администрира у регистратури и врши
излучивање, него да обезбеди израду потпуне и фунционалне евиденције за управљање документима код стваралаца, која би уједно служила архивима на пословима заштите архивске грађе ван архива, у фази архивистичке обраде фонда и
на пословима издавања података из архивске грађе пре архивистичке обраде фонда, а на основу ургентних захтева корисника.
Израдом ове евиденције у регистратурама и достављањем њеног преписа
надлежном архиву може се контролисати стање пословне документације различитих стваралаца-ималаца, поправити функционалност подзаконске нормативе, систематски и сукцесивно обављати поступак излучивања безвредног документарног материјала и ефикасно преузимати вредна архивска грађа. Архивска књига је
нужан предуслов, тј. condicio sine qua non стручног надзора надлежног архива, али
и неопходан алат у претраживању докумената регистратуре у фази архивистичке
обраде, све до израде научно-обавештајних средстава о архивском фонду.
Последњи став Члана 16. Закона, за разлику од Члана 37. Закона о културним
добрима (који ово питање уопште не регулише), предвиђа обавезу ствараоца-имаоца документарног материјала који се излучује да предузме мере заштите тајности
11

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2017);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник Републике Србије, бр. 21. 6/2020)
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података који би могли повредити права и правни интерес лица на која се документарни материјал односи.12 Ствараоци архивске грађе, на подручју рада крагујевачког Архива, након излучивања достављају надлежном архиву Записник о
уништењу БДМ-а13, са подацима о саставу комисије, времену, месту и начину
уништења безвредне документације, који је саставни део предмета о излучивању
одређеног ствараоца и обавезно се улаже у његов службени досије.
На основу упоредне анализе законских норми које се односе на примопредају архивске грађе архиву14 може се закључити да су оне сада много опширније,
јер је претходни пропис ову материју регулисао, не тако детаљно, члановима 39, 40
и 41. Новина је да стваралац архивске грађе има законску обавезу предаје архивске грађе у електронском облику надлежном архиву и то заједно са припадајућим
метаподацима, декодирану на начин који одреди надлежни јавни архив. Чињеница
је, међутим, да архиви у Републици Србији тренутно нису у довољној мери оспособљени за пријем електронске архивске грађе и њену заштиту, али законска обавеза регистратуре да архиву омогући употребљивост садржаја преузете електронске
архивске грађе одговара стратегији развоја електронске управе у земљи.
Новину у Закону представља ограничење рока за примопредају архивске
грађе стваралаца у стечају и ликвидацији, јер стечајни управник има обавезу да је
у сређеном стању преда надлежном архиву најкасније годину дана од дана отварања стечајног поступка. Међутим, неки стечајеви у пракси трају и више од годину
дана, па ће се тај рок највероватније пролонгирати. Добра мера заштите архивске
грађу у настајању је нова обавеза стваралаца да донесу план мера заштите архивске грађе и документарног материјала у ванредним ситуацијама и да о ванредним
околностима у вези са пословном документацијом записнички обавесте надлежну
установу заштите. Законске одредбе које регулишу надлежност и обавезе јавних
архива су у односу на претходни закон обимније, јер је сада, по први пут, установљена обавеза архива да донесу план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама, као и право архива да када се стекну технички услови повежу свој информациони систем са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе.
Стручни надзор јавног архива, који је регулисан Чланом 23. Закона, завређује
посебну пажњу, тим пре што је он најважнији сеглемент заштите архивске грађе и
документарног материјала ван архива, а и сам аутор текста је благовременим улагањем амандмана на текст Нацрта Закона учествовао у допуни и разради наведеног
члана.15
Полазећи од чињенице да је стручни надзор архива најзначајнија карика заштите архивске грађе код стваралаца и да од његовог правилног спровођења
12

13
14
15

Ова одредба показује да Закон спада у ред савремених прописа и да је усклађен са одредбама посебних прописа: Закон о тајности података (Службени гласник Републике
Србије, бр. 104/2009); Закон о заштити података о личности (Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018).
... безвредног документарног материјала...
Чланови 17-20. Закона о архивској грађи и архивској делатности.
Амандмани на Члан 23. Закона – Учешће на Јавној расправи о Нацрту Закона о архивској грађи и архивској делатности, која је одржана у Архиву Србије, Београд, 28. 1. 2019.
године.
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зависи судбина архивске грађу у настајању, било је неопходно, због великог уништења архивалија на терену, променити његову правну природу и приближити је
што више инспекцијском надзору.
За разлику од пређашњих норми, које су углавном биле површне и превентивног карактера,16 одредбе новог Закона су репресивне,17 а овлашћено лице у
поступку надзора може покренути прекршајни или кривични поступак уколико
стваралац не поступи по решењу о наложеним мерама, односно ако архивска грађа претрпи оштећење или буде уништена.
Регистратура има право приговора на записник, о чему одлучује надлежни архив, а такође има право жалбе на решење, о чему у другом степену одлучује
надлежно министарство. Ако другостепени орган одбаци жалбу као неосновану, а
регистратура не поступи по решењу о наложеним мерама, надлежни архив може
против ње поднети захтев за покретање прекршајног поступка. Уколико овлашћени архивист утврди на терену оштећење или уништење појединих делова или комплетног архивског фонда, моћи ће након сачињеног записника о времену, месту,
врсти и обиму оштећења да поднесе кривичну пријаву надлежном тужилаштву
против несавесног ствараоца-имаоца архивске грађе и документарног материјала.
Досадашња решења о наложеним стручним мерама заштите у архивима нису садржала правну поуку о томе коме ће се упутити жалба на решење и ко ће о
жалби одлучивати. На основу новог Закона који предвиђа да о жалби на првостепено решење архива одлучује у другом степену надлежно министарство, форма
управног акта архива, односно донетих решења у поступку стручног надзора, битно је коригована. Са овом изменом детаљно је нормиран стручни надзор у интересу стваралаца и архива и употпуњен управни акт установа заштите на пословима стручног надзора, излучивања и примопредаје архивске грађе надлежном архиву.
По одредбама Члана 23. Закона ствараоци архивске грађе могу уложити приговор на записник о стручном надзору овлашћеног лица, а рок за извршење наложених мера им се може у оправданим случајевима, у ограниченој мери продужити.
Двостепеност поступка стручног надзора, контрола извршавања предложених мера заштите и пооштравање казнене политике архива јасно показују да архивска служба губи превентивни карактер.
Посебно је питање колико ће та овлашћења архивска служба користити у
пракси и колико су архиви данас кадровски оспособљени за двостепеност управног поступка и реализацију казнених мера заштите архивске грађе.
Закон нема одговор како ће поступити архивисти међуопштинских архива
приликом прегледа архивске грађе или излучивању БДМ-а, у испоставама репу16

17

Овлашћени архивист је у поступку стручног надзора сачињавао записник, са налозима
за отклањање утврђених неправилности у канцеларијском пословању и одређивао рок за
њихово отклањање.
Овлашћено лице врши контролу извршења записнички констатованих мера, у случају
њиховог неиспуњења доноси решење и наређује њихово извршење, а затим врши контролни надзор над извршењем решења о наложеним мерама.
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бличких регистратура. Да ли ће поступати18 као до сада, по замолницама Архива
Србије за пружање стручне помоћи на терену, или ће преласком на републички
буџет међуопштински архиви добити иста јавна овлашћења као државни архив, на
пословима заштите архивске грађе и документарног материјала републичке провенијенције? Правно посматрано, међуопштински архиви не могу вршити стручни надзор у филијалама републичких регистратура нити доносити решења о наложеним мерама заштите, јер је седиште правног лица-ствараоца архивске грађе
у Београду, а стварну надлежност над правним лицем има Архив Србије који је
једини овлашћен да донесе решење и то у границама своје стварне надлежности.
Стручни надзор над пословном документацијом категорисаног ствараоца
захтева лично присуство овлашћеног архивисте и надлежног архива који би записнички констатовао недостатке у канцеларијско-архивском пословању и решењем
о стручним мерама заштите наредио њихово отклањање. У овом случају, међуопштински архиви немају стварну надлежност утврђену Законом, већ су само територијално надлежни, па се у поступку излучивања БДМ-а републичких регистратура, због економичности, примењује институт правне помоћи међуопштинских архива у земљи, тј. државном Архиву Србије.
Архив Србије, у чијој су стварној надлежности републичке регистратуре, на
пословима излучивања БДМ-а доноси две врсте решења, од којих прву врсту чине
решења донета на основу непосредног прегледа БДМ-а у регистратурама, а другу врсту решења донета у поступку стручне помоћи међуопштинских архива која
се базирају на стручним извештајима овлашћених архивиста из других, месно надлежених архива.
Поступак излучивања у деловима републичких регистратура оправдава се
начелом економичности, јер Архив Србије није у могућности, кадровски и финансијски, да реализује излучивање БДМ-а на целој територији земље, где се налазе
испоставе републичких органа. Списи предмета о излучивању се заједно са стручним извештајем овлашћеног архивисте достављају стручној служби Архива Србије која самостално доноси решење о излучивању и то на основу овлашћења у
оквиру своје стварне надлежности.19
За поступак превентивне заштите архивске грађе и документарног материјала изузетно је важан члан 36. Закона који утврђује обавезу архива да се стара о
стручном усавршавању запослених у циљу уједначавања организације и метода рада, јер једино запослени, који прате развој архивске теорије и праксе, могу утицати
на развој архивског законодавства20 којим се уређују надлежност, организација и
начин рада архивске службе у земљи.
18

19

20

Месно надлежни архиви прегледају БДМ на основу замолнице о стручној помоћи Архива Србије и стручни извештај о дозвољености излучивања шаљу Архиву Србије ради
издавања решења о излучивању.
Што је у складу са Чланом 12. Став 1. Закона о општем управном поступку (Службени
гласник Републике Србије, бр. 18/2016, 95)
Учествовање професионалних архивиста у Јавној расправи о Нацрту Закона о архивској
грађи и архивској делатности одржаној 10. 1. 2019. у Новом Саду, 17. 1. 2019. у Нишу и
28. 1. 2019. у Београду.
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Формирање и рад Архивског савета при Архиву Србије (стручног саветодавног тела)21 од великог је значаја за стандардизацију и уједначавање стручне методологије рада у области заштите архивске грађе ван архива. Упутства Архивског
већа донета у протеклом периоду, а која су тренутно застарела и нефункционална
у пракси, требало би осавременити новим институтима и терминологијом да би се
универзално примењивала у поступку заштите класичне и електронске архивске
грађе у настајању.
Из текста Закона јасно се види да чланове Архивског савета бира директор
Архива Србије из реда афирмисаних стручњака у архивској делатности, али се не
прецизира ко их предлаже и који су критеријуми за избор „афирмисаног стручњака“.
За рад архивске службе у Србији изузетно је важан институт Архивског
савета при Архиву Србије, али и рад Стручног савета у архивима, чији рад није
регулисан новим Законом, већ га регулише Закон о култури22 као кровни закон у
овој области. Делатност Стручног савета у архивима детаљније је регулисана статутом архивске установе, у складу са Чланом 49. Став 3. Закона о култури.
Пооштравање казнене политике архива за неотклањање записнички утврђених и решењем наложених стручних мера заштите, повлачи прекршајну одговорност стваралаца и одговорних лица у њима,23 док кривичну одговорност за
оштећење или уништење културног добра регулише Кривични законик РС.24 Пооштравање казнене политике, у контексту веће безбедности архивске грађе ван архива, изазвало је велико уништавање пословне документације на терену, за шта
кривицу сносе углавном њени ствараоци-имаоци, а добрим делом и архиви који
због техничких недостатака нису у стању да реализују законску обавезу преузимања архивске грађе.
У вези са наведеним, значајан је Члан 72. Став 3. Закона који предвиђа обавезу правних лица која су пре приватизације била у друштвеној или државној својини да пословну документацију која се код њих налази могу чувати годину дана
од дана ступања на снагу закона, а након тога је морају предати надлежном архиву. Уколико надлежни архив није у могућности да је прими, правни субјект је дужан да је чува до тренутка када предаја архиву буде могућа, јер готово сви архиви
у земљи, имају проблем недостатка смештајног простора.
Потреба правне заштите електронског документа изнедрила је не само нови
закон о архивима, него и промену Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе.
Након усвајања измена и допуна Уредбе престала је дотадашња обавеза
писарница органа државне управе да штампају, заводе и архивирају електронске
документе, већ је по новим прописима довољно да их само дневно електронски
архивирају.
21
22

23

24

Чланови 58-61. Закона о архивској грађи и архивској делатности.
Члан 49. Став 3. Закона о култури (Службени гласник Репубике Србије, бр. 72/2009;
16/2016, 30/2016 и 6/2020)
Чланови 65-66. Закона – казне за правно лице се крећу од 50.000 до 200.000, а за
одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 150.000 динара.
Кривични законик Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005)

Марија Тодоровић

По мишљењу аутора текста, врло вредан је Члан 17. Став 4. Уредбе који
предвиђа да предмет излучивања не може бити документ који нема одговарајући
документ којим се поступак окончава. Ова законска одредба спречава да се у поступку излучивања нађу несвршени предмети који нису ваљано окончани решењем или другим управним актом, што би изазвало штетне последице у практичном
раду регистратуре и надлежног архива.
Овакав законски пропис примењен је у Привредном суду у Крагујевцу који
је извршио ревизију архивираних предмета из области стечаја, да би у омоте службених предмета додао недостајући документ којим се потврђује да је поступак
правоснажно окончан и да постоји потврда о намирењу стечајних поверилаца. Овај
пример показује да само комплетни предмети (правоснажни и извршни) могу бити
архивирани и по протеку рокова чувања законски излучени. Члан 20. Уредбе прописује да се завршени предмети и други документи чувају у архиви према идентификационим ознакама из архивске књиге. Овим чланом се потврђује важност
вођења основне евиденције о архивском пословању која је, због користи коју има за
ствараоца и надлежни архив, конципирана као законска норма.
Иако се унапред не може проценити колико ће Закон бити успешно примењен у пракси25, са сигурношћу се може рећи да је законодавац, доносећи нови
пропис, имао озбиљну намеру да поправи стање државне администрације и побољша квалитет архивских услуга, у циљу развоја електронске управе у земљи.

ЗАКЉУЧАК
Доношењем Закона о архивској грађи и архивској делатности, као lex specialis прописа, законодавац је желео да пренебрегне застарелост и неприменљивост
важећег архивског законодавства у погледу организације, начина рада и функционисања архивске службе, као и да свеобухватно уреди правни режим заштите архивске грађе и документарног материјала у класичном и електронском облику.
Адекватна законска решења донета су у интересу стваралаца архивске грађе и надлежних архива, а у циљу оптималне манипулације пословним документима
и правилног очувања целокупног архивског фонда Републике Србије.
Пооштрена казнена политика архива за неиспуњење законских обавеза већ
даје очекиване резултате, јер су архиву достављени подзаконски акти различитих
стваралаца који су претходно усаглашени са позитивно-правним одредбама закона,
а већи је и проценат реализованих стручних налога надлежног архива.

25

Његову успешну примену диктирају бројне субјективне и објективне околности.
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Summary
By enacting the Law on Archival Materials and Services as “lex specialis” regulation, the
legislator wanted to override obsolete and nonapplicable archival legislation regarding
organization, way of work and functioning of the archival service, and to comprehensively regulate legal frame of protection of archival material and documentary material in
both paper and electronic form.
Adequate legal regulations were brought in in the interest of the creators of archival materials and competent archives in the aim of optimal manipulation of business documents
and proper safekeeping of the archival fonds of the Republic of Serbia.
Tightened penal policy in the case of non-fulfilment of legal obligation is already giving
expected results because to the archive were delivered secondary legal acts of different
creators that were previously harmonized with positive legal acts of the law, also there is
a higher percentage of realized orders of the competent archive.

МА Јасмина Латиновић1
Историјски архив Београда
Београд, Србија

Прегледни рад

ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ
ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
У РЕГИСТРАТУРАМА
РЕПУБЛИЧКОГ КАРАКТЕРА
Апстракт: Републички завод за здравствено осигурање, Републички завод за пензијско осигурање, Пореска управа, Министарство унутрашњих послова и друге регистратуре чији је оснивач Република Србија, када је у питању контрола система канцеларијског
пословања припадају надлежности Архива Србије. По територијалној припадности архивске мреже Републике Србије2, акту прописаном од стране државе, смернице су биле јасне:
Разграничење надлежности између архивских установа над архивском грађом и регистратурским материјалом утврђује се аналогно чл. 35. Закона о архивској грађи и архивској
служби (Службени гласник СРС, бр. 12/67), према следећим критеријумима: Архив Србије
може поверити службу заштите архивске грађе и регистратурског материјала установа
и организација републичког карактера које се налазе на територији Србије, изузев Београда, општинским архивима (односно покрајинским архивима у Новом Саду и Приштини) на
чијем подручју се налази седиште тих установа односно организација.
Данас се, у односу на период од пре шездесетак година када је организована архивска служба, може контатовати да је по питању стандардизације у протеклом периоду веома
мало урађено. Неуједначеност архивске праксе нарочито је уочљива током примене и важења Закона о културним добрима па све до данас. То је период који је обележен друштвеном, политичком, културолошком и технолошком транзицијом. Ауторка рада поставља питање да ли је унифицираност рада међуопштинских архива и архива јединица локалне
самоуправе по питању излучивања, али и других поступака и радњи у систему канцеларијског пословања у наведеним регистратурама, данас идентична. Поступци који се предузимају у вези са излучивањем у регистратурама републичког карактера углавном су исти, али на основу анкете ауторке може се донети закључак да би нека врста идентичног
Обрасца, по ком би се радило у регистратурама републичког карактера, добро дошала свим
колегама Спољних служби архива широм Србије. Такође, ауторка у раду наводи пример
излучивања у Министарству унутрашњих послова Републике Србије који се одвија по
принципу „примене института правне помоћи“ од 1978. године до данас.
Регистратуре које, Директивом или неким другим актом, јасно образложе сваки корак у систему канцеларијског пословања, те одлагања регистратурских јединица ад акта
и поступања у вези са њима - заслужују поштовање, али и сугестије и примедбе, јер је неопходно у таквим поступцима „консултовати струку“ како би избегли могућност колизије
појединих законских аката на шта је ауторка својим радом и указала.
1
2

виши архивист, latinovicka@gmail.com
Упутство о разграничењу надлежности између архивских установа над архивском
грађом и регистратурским материјалом, донето на седници Архивског већа СР Србије
27. 12. 1968. године; Архивски преглед бр. 1; Београд 1969, 76-78.
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Републички завод за здравствено осигурање, Републички завод за пензијско осигурање, Пореска управа, Министарство унутрашњих послова и друге регистратуре, чији је оснивач Република Србија, када је у питању контрола система канцеларијског пословања припадају надлежности Архива Србије. По територијалној
припадности архивске мреже Републике Србије3, акту прописаном од стране државе још 1967/1968. године, смернице су јасне: Разграничење надлежности између архивских установа над архивском грађом и регистратурским материјалом утврђује се аналогно чл. 35. Закона о архивској грађи и архивској служби (Сл.гласник
СРС, бр. 12/67), према следећим критеријумима: Архив Србије може поверити
службу заштите архивске грађе и регистратурског материјала установама и организацијама републичког карактера које се налазе на територији Србије, изузев
Београда, општинским архивима (односно покрајинским архивима у Новом Саду и
Приштини) на чијем подручју се налази седиште тих установа односно организација.
Слична одредба постоји и у правном акту донетом више од педесет година касније. Наиме, на основу новоусвојеног Закона о архивској грађи и архивској
делатности4 према члану 50. дефиниција Архива Србије сада гласи: Државни архив Србије је централна и матична установа заштите архивске грађе за територију Републике Србије, у чијој надлежности је заштита архивске грађе и документарног  материјала насталих у раду органа, установа и организација Републике
Србије и других стваралаца и ималаца чији је оснивач држава или чија је делатност од интереса за Републику Србију, као и архивску грађу од значаја за историју Србије и српског народа. Као основна делатност Архива Србије свакако се
издвајају: делатност заштите документарног материјала и архивске грађе настале
у раду републичких и других државних органа, установа и предузећа, према којима Република врши право и дужности оснивача, као и друштвених организација и
удружења основаних за територију Републике, грађанских правних лица и истакнутих појединаца, као и државних органа и организација који су раније постојали
на територији Републике. Архив Србије обавља стручни надзор над архивирањем,
чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем
безвредног регистратурског материјала који се налази ван архива; налаже предузимање мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и регистратурског материјала; преузима, чува, сређује, обрађује, одржава архивску грађу и објављује исту, те обавља многе друге послове поверене Законом.
Поједине наведене послове, у систему канцеларијског пословања, у име и за потребе Архива Србије обављају општински и међуопштински архиви који се налазе на
3
4

Исто.
Закон о архивској грађи и архивској делатности (Службени гласник Републике Србије,
бр. 6/2020 од 24. 1. 2020)

Јасмина Латиновић

подручју Републике Србије5 као да су на истом задатку – задатку очувања културног, социјалног, привредног и сваког другог идентитета једног народа.
Наша централна установа заштите културних добара има право да остварује увид у стање културних добара и да предузима мере у вези с њиховом заштитом и коришћењем. У складу с том констатацијом, када Служба заштите архивске
грађе и документарног материјал ван архива - локалних архива - у договору с Архивом Србије обави излазак на терен, на пример у вези са излучивањем безвредног документарног материјала, том приликом обави и увид у систем канцеларијског пословања (кроз архивску књигу, депо...) доставља, према потреби, ту врсту
података надлежном Архиву Србије. Поставља се питање да ли је та врста „повратних информација“ унифицирана и да ли је образац по ком се ради исти код
сваког архивисте који ради на пословима заштите документарног материјала и архивске грађе ван архива. Да ли је уједначеност аката стандардизована или смо
успели да стандардизујемо само податке које приликом излучивања безвредног
регистратурског материјала и евидентирамо?
Кроз призму сопственог искуства, рекао бих да се неуједначеност у приступу може да се посматра на више различитих нивоа:
Архив Србије → Међуопштински и општински архиви → Републичке установе као регистратуре → Јединице локалне самоуправе = делимично различита
пракса.
Општински и међуопштински архиви
Према Закону о културним добрима6 Међуопштински архиви су установе
заштите архивске грађе за територију више јединица локалне самоуправе и у њиховој надлежности је заштита архивске грађе и документарног материјала насталих
у раду органа јединица локалне самоуправе и других стваралаца и ималаца чија је
делатност од интереса за те јединице локалне самоуправе, док су јединице локалне самоуправе ...установе заштите архивске грађе које се налазе на територији јединица локалне самоуправе и у њиховој надлежности је заштита архивске грађе и
документарног материјала насталих у раду органа јединица локалне самоуправе и
других стваралаца и ималаца чија је делатност од интереса за ту јединицу локалне
самоуправе.
5

6

“Архивска мрежа” Републике Србије, поред Архива Србије, Архива Војводине, Архива
Косова и Метохије, чине и ИА Бела Црква, ИА Београда, ИА Ваљево, ИА „31. јануар“
Врање, ИА Гњилане, ИА „Тимочка крајина“ Зајечар, ИА Зрењанин, ИА „Средње поморавље“ Јагодина, ИА „Шумадије“ Крагујевац, ИА Кикинда, ИА Краљево, ИА Косовска
Митровица, ИА Крушевац, ИА Лесковац, ИА Неготин, ИА Ниш, ИА „Рас“ Нови Пазар,
ИА града Новог Сада, ИА у Панчеву, ИА Пећ, ИА Пирот, ИА Пожаревац, Међуопштински историјски архив Призрен, Архив града Приштине, Историјски архив „Топлице“
Прокупље, ИА Сента, ИА Смедерево, ИА Сомбор, Архив „Верослава Вељашевић“
Смедеревска Паланка, ИА Срем“ Сремска Митровица, ИА Суботица, ИА Ужице, Међуопштински историјски архив Чачак, Међуопштински историјски архив „Шабац“ (извор:
сајт „Архивистика“ http://www.arhivistika.edu.rs/arhivi/arhivska-mreza-srbije (приступљено 28. маја 2020.).
Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94)
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Свака од наведених регистратура чији је оснивач Република, поседује у унутрашњости филијале – Филијала Републичког Фонда за здравствено осигурање,
Филијала Републичког фонда за пензијско осигурање, испоставе које се односе на
Пореску управу, Полицијске станице (МУП РС) и тако даље.
Аутор рада поставља питање да ли је унифицираност рада, међуопштинских
архива и архива јединица локалне самоуправе, на пример, по питању излучивања
идентична.
Наиме, Дописом7 упућеном свим Службама заштите архивске грађе ван архива, коју је формирала Матична служба Архива Србије те дала стручно мишљење
у вези са превазилажењем законских мањкавости у погледу стварне надлежности
архива у Србији радна група је дефинисала начин заштите архивске грађе републичких, покрајинских и општинских регистратура чије се испоставе/филијале налазе на територији покрајинских, међуопштинских и општинских архива. Док се
питање стварне надлежности прецизно и целовито не реши, доношењем новог
или изменом постојећег закона, подзаконских аката и стручних упутстава архивске службе, у погледу заштите архивске грађе ван архива, радна група сматра да
треба обезбедити несметано и континуирано функционисање архивске службе. У
случају кад се покрајински, међуопштински и општински архиви оглашавају ненадлежним за поступање према организационим јединицама републичких регистратура на својој територији поступиће се у складу са чланом 56. тачка 4. Закона о општем и управном поступку8 и захтеве за излучивање регистратурског материјала ће проследити Архиву Србије као стварно надлежном Архиву. Уз захтеве
за излучивање покрајински, међуопштински и општински архиви ће достављати
и стручно мишљење на основу претходног увида у стање регистратурског материјала, предложеног за излучивање. Када Архив Србије прими захтев за излучивање од организационе јединице републичке регистратуре, чији се део налази у
унутрашњости Србије, применом института правне помоћи, замолницом ће тражити од покрајинских, међуопштинских и општинских архива стручно мишљење.
На основу извршеног увида у стање безвредног регистратурског материјала предложеног за излучивање покрајински, међуопштински и општински архиви доставиће Архиву Србије стручно мишљење у циљу доношења Решења о излучивању
безвредног регистратурског материјала.
Усменом анкетом, спроведеном међу колегама, процедура је у свим архивима мање-више иста. Наиме, странка се обраћа архиву према територијалној припадности, а у неким случајевима, истим Дописом из регистратуре, у форми иницијалног акта за излучивање безвредног регистратурског материјала, истовремено
7

8

Допис Архива Србије упућен архивима у унутрашњости 04 бр. 216/2 од 25. 3. 2014.
године.
Кад орган поштом добије поднесак за чији пријем није надлежан, а несумњиво је који је
орган надлежан за пријем, послаће поднесак без одлагања надлежном органу, односно
суду и о томе ће обавестити странку. Ако орган који је добио поднесак не може да
утврди који је орган надлежан за рад по поднеску, донеће без одлагања закључак којим
ће одбацити поднесак због ненадлежности и закључак одмах доставити странци. Члан
56. тачка 4. (Службени лист СРЈ, бр. 33/1997 и 31/2001, Службени гласник Републике
Србије, бр. 30/2010)

Јасмина Латиновић

се обраћа и архиву и надлежном Архиву Србије. Потом се Архив Србије, путем замолнице, обраћа месно надлежном архиву да као месно надлежни архив
изврши контролу предложеног регистратурског материјала према приложеном Списку, те писаним путем
достави Стручно мишљење Архиву Србије.
Након обраћања странке месном архиву, односно стварно надлежном архиву и добијања замолнице од стране матичног архива, колеге излазе на
терен како би личним увидом у предложени документарни материјал сачинили акт под називом Стручно
мишљење те га, уз осталу документацију, проследили стварно надлежном Архиву Србије ради издавања
Решења о излучивању безвредног регистратурског
материјала.
У неким архивима као пропратни акт уз наведене Дописе из регистратуре прослеђују и копију
архивске књиге као још један несумњиви доказ да
је документација која је предложена за излучивање
сређена и евидентирана у образац архивске књиге.
Међутим, на копији Обрасца архивске књиге не
инсистирају све колеге управо због чињенице да сам
Попис за излучивање мора да садржи колону под називом „Број из архивске књиге“ која недвосмислено
указује на чињеницу да предложена регистратурска јединица јесте заведена под наведеним бројем у архивску књигу тог имаоца/ствараоца.
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Иницијални акт у вези са излучивањем

Дописи
Иницијални акт, као акт који прослеђују из регистратуре, неће бити предмет анализе. Предмет упоређивања могу бити акта која настају у архиву. Поред
иницијалног акта којим се покреће поступак излучивања, један од основних параметара за сигурно и безбедно уништавање документације свакако је добро
урађен Попис регистратурских јединица предложених за излучивање. На попису су неопходни подаци на
којима сваки архив инсистира, а то су основне колоне
именоване као:
1. Редни број
2. Број из архивске књиге
3. Број из Листе категорија

Решење о именовању чланова Комисије
(у појединим случајевима)

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

4.
5.
6.
7.
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Списак безвредног регистратурског
материјала

Врста/Садржај предмета
Година настанка
Количина
Рок чувања (наведене категорије)

Разлике у колонама не постоје, ка свим архивима
Попис из регистратура шаљу на јединственом Обрасцу за
излучивање предложеном од стране матичног Архива Србије.9 Остали подаци, који се наводе уз Попис, разликују
се у веома малој мери, рекло би се у зависности од педантности самог архивисте и његовог инсистирања на већем
броју информација које из регистратуре могу да пруже.
Тако, на пример, разлика у Пописима је у бројачаном,
прецизном раздвајању регистратурских јединица (податак
који иде уз обавезан податак о укупној количини предложених регистратурских јединица), затим у колони под називом Напомена у коју се бележи у каквом се стању налази предложен документарни материјал за излучивање
као и посебној Напомени уколико из регистратуре желе
да нагласе неки податак за који мисле да је од важности
приликом излучивања за предложену документацију.
Поједине колеге имена чланова комисије наводе у
Записнику, односно у акту под називом Стручно мишљење,
док неке колеге Решење о именовању чланова Комисије
само прилажу уз осталу пратећу документацију.
Стручно мишљење код свих садржи следеће податке:
>> Број и датум Захтева за излучивање упућен стварно
надлежном Архиву Србије;
>> Број и датум Захтева за излучивање упућен месно
надлежном архиву,
>> Број и датум сагласности стварно надлежног архива
на валидну Листу категорија;
>> Стручно мишљење о предложеној документацији за
излучивање са неопходним подацима у вези са документарним материјалом предложеним за уништавање.

Замолница Архива Србије
9

Приручник за архивско пословање у регистратурама, (приредила др Татјана Кикић),
Архивистичко друштво Србије - Архив Србије, Београд 2015. Видети одељак “Прилози
и обрасци”

Јасмина Латиновић

Требало би нагласити да је разлика у приступу и у чињеници да Службена белешка (која у
регистратурама републичког карактера јесте пандан Записнику о стручном надзору) пружа могућност евидентирања различитих врста информација. Од чињенице да ли у регистратури поседују
нормативна акта (која одобрава и чију сагласност
за примену даје Архив Србије), а архивима јединица локалне самоуправе само дају на увид, па преко
констатације да ли се и у којој мери евидентира редовно документација имаоца/ствараоца у образац
архивске књиге, као и да ли је документарни материјал унутар депоа одложен у складу са позитивним законским прописима.
Врло ретко архивисти који раде на пословиКопија обрасца архивске књиге
ма заштите документарног материјала ван архива у
(у појединим случајевима)
регистратурама које су у надлежности Архива Србије траже и ту врсту података, а још ређе шаљу
информације надлежном архиву – Архиву Србије.
Тим поводом ауторка текста спровела је малу анкету путем телефона, те на
основу прослеђених поступака излучивања безвредног регистратурског материјала
у писаној форми. Питања се искључиво односе на поступке и радње спроведене у
регистратурама републичког типа.

Записник о одабирању архивске
грађе и излучивању безвредног
регистратурског материјала
(у појединим случајевима)

Стручно мишљење
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Решење о излучивању безвредног
регистратурског материјала
(које издаје искључиво Архив
Србије)
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Анкета:
Да ли сте икада сачинили Службену белешку?

30 %

Да ли се поступак излучивања редовно спроводи?

90 %

Да ли су подаци, сачињени приликом излучивања, идентични подацима
из Обрасца за излучивање?*

100 %

Да ли узимате и неку другу врсту података не предвиђену Обрасцем
односно Дописом Архива Србије?**

25 %

Да ли сматрате да су нам потребни нови садржајнији Обрасци за
поступање на терену?

66 %

Искуство на „терену“
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Досије под називом „РС Министарство унутрашњих послова, Полицијска
управа за град Београд“ отворен је у Историјском архиву Београда 1978. године.
Први поступак који је убележен у досије регистратуре био је поступак у вези са
излучивањем безвредног регистратурског материјала. Свако наредно излучивање
било је редовно (1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992. и 1993), а потом је направљена пауза од неколико година да би поступак
излучивања опет био спроведен из године у годину (1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2009. и 2012).
Међутим, када је 2015. године прослеђен Попис за излучивање, архивиста
који ради на пословима заштите архивске грађе и документарног материјал ван
архива одлучује да сачини Службену белешку којом ће обухватити низ података
у вези са наведеном регистратуром. Приликом утврђивања чињеничног стања на
терену констатовано је следеће:
• Која нормативна акта регистратура поседује;
• Да ли их у целини и са разумевањем користе у пракси;
• Да су из регистратуре у централу проследили Допис у вези са предлогом за
скраћење рокова чувања појединих категорија које стварају;
• Затражена је шема целокупне регистратуре (због сложености регистратуре);
• Дате су на увид архивске књиге;
• Начин евидентирања, називи документарног материјала и архивске грађе,
исправност попуњавања назначених колона, слање преписа архивске књиге...;
• Дата упутства и смернице о наредним поступцима у вези са излучивањем;
• Сугерисано на који начин би требало да се обележавају спољни омоти регистратурских јединица које су одложене ад акта;
• Регистрован податак о константном притиску у вези са недостатком просторија за одлагање документраног материјала и архивске грађе;
• Затражене фотографије, као доказ о лошем и неорганизованом одлагању регистратурских јединица;
* Исто.
** Допис Архива Србије упућен архивима у унутрашњости 04 бр. 216/2 од 25. 3. 2014. године
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• Потврђен је податак о немогућности тренутног израчунавања количине регистратурских јединица, њиховој несређености унутар насталих година, али
и унутар врсте настале документације
...и низ других података, углавном оних са којима се они сусрећу у раду а
немају великог утицаја на решавање насталих проблема (од рокова чувања до не
адекватног одлагања).
Може се рећи да је предложена Службена белешка остала „само слово на
папиру“ јер та врста података није прослеђена надлежном Архиву Србије као одређен вид информација са којима се сусрећу сви - и они који стварају ту врсту значајне документације на терену и ми који исту контролишемо и указујемо на одређен пропусте, те начине исправљања тих пропуста сачињених у процесу канцеларијског пословања.
Директива о излучивању
Занимљиво је да се поступком излучивања озбиљније, управо у том смислу, позабавило Министарство унутрашњих послова које је пре две године издало
„Директиву о излучивању безвредног регистратурског материјала коме је истекао
рок чувања у Министарству унутрашњих послова“.10 Директива је упућена свим
организационим јединицама МУП-а: Кабинету министра, Секретаријату Дирекције полиције, Сектору за међународну сарадњу, европске послове и планирање,
Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектору
унутрашње контроле, Сектору за материјално-финансијске послове, Сектору за
људске ресурсе, Сектору за ванредне ситуације, Служби интерне ревизије и Служби за безбедност и заштиту података (унутрашње организационе јединице).
Директива садржи следеће одељке:
I. Опште одредбе
II. Архивска књига
III. Комисија за излучивање безвредног регистратурског материјала
IV. Прелазне и завршне одредбе
и јасније дефинише шта чини документарни материјал у МУП-у и на који начин
је неопходно да све унутрашње организационе јединице Министарства воде архивску књигу, затим је прецизиран начин излучивања регистратурског материјала
који је настао у раду унутрашњих организационих јединица Министартсва унутрашањих послова, дефинисано је на који начин је потребно образовати комисију
од најмање три члана. Комисија се формира у оквиру предметне унутрашње организационе јединице, односно за сваку организациону целину посебно11 и друго.
10

11

Директива о излучивању безвредног регистратурског материјала коме је истекао рок чувања у Министарству унутрашњих послова; Службени гласник Републике Србије, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон 47/18, а у вези са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања, 01 број 11135/17-20 од 13. јуна 2018. године.
Исто.
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I Опште одредбе
У неколико чланова се појашњава начин уређивања поступка излучивања
безвредног регистратурског материјала, јасно именују све унутрашње организационе јединице Министарства унутрашњих послова, објашњава на
основу који законских и подзаконских аката се може обавити поступак уништавања, појашњава термин „регистратурски материјал“, те наводи да су све
организационе јединице дужне да у складу са Листом одабирају архивску
грађу и излучују безвредни регистратурски материјал у року од године дана од дана истека рока чувања утврђеног Листом.12
II Архивска књига
Новина у односу на протекли период за организационе јединце МУП-а јесте чињеница да сада Директивом све унутрашње организационе јединице
Министарства воде архивску књигу..., те да сав регистратурски материјал заједно са основном евиденцијама се уписује у архивску књигу по годинама и класификационим ознакама (материји). Важно је тачно описати
све најбитније карактеристике унутар јединица. Даље, Директива образлаже запосленима на пословима регистратурског сређивања документације да
је потребно да архивска грађа и регистратрски материјал буду пописани
и сређени, као и начин евидентирања у образац архивске књиге и поступак
вођења евиденција у електронском облику. Дат је и одговор на питање шта
са регистратурским јединицама које накнадно пронађу, када се шаље препис архивске књиге и други подаци у вези са уписом у Образац архивске
књиге и преписом исте.
Занимљиво је истаћи да Директива појашњава и термин „интерна архива“,
те наводи да је и за ту врсту предмета која је у надлежности унутрашњих организационих јединица потребно пре спровођења поступка (излучивања) целокупну интерну архиву сортирати према години и материји.
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III Комисија за излучивање безвредног регистратурског материјала
Одељак који се односи на поступак излучивања појашњава начин формирања трочлане комисије, ко је образује, ко су њени чланови и шта је њен
задатак. Директива овим чланом образлаже да се излучивање обавља искључиво на основу Листе категорија. Члан 23. наводи тачно које податке треба
да садржи Записник који сачињава комисија (имена чланова, датум и место
састављања записника, назив ствараоца регистратурског материјала, годину
настанка, попис категорија безвредног регистратурског материјала усклађен
са прописима који регулишу ову област и укупну количину документације
која се предлаже за излучивање те количину безвредног регистратурског
материјала за који се врши одабир).
12

Директива о излучивању безвредног регистратурског материјала коме је истекао рок
чувања у Министарству унутрашњих послова; Сужбени гласник Републике Србије, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др закон 47/18, а у вези са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања, 01 број 11135/17-20 од 13. јуна 2018. године.
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Међутим, Директива чланом 28. доводи у колизију Допис Архива Србије
упућен архивима у унутрашњости у ком се наводи поступак излучивања у
регистратурама чији је оснивач Република. Наиме, у овом члану се наводи:
Излучени безвредни регистратурски материјал може се уништити само
на основу писаног одобрења надлежно територијалног архива (решење о
излучивању безвредног регистратурског материјала)13, те се даље истим
чланом наводе називи свих територијалних архива.
IV Прелазне и завршне одредбе
У прилогу Директиве налазе се Образац архивске књиге, као и образац изгледа пописа аката. Директива је ступила на снагу 2018. године.

Закључак
У прилог тврдњи да је излучивање функционисало једнообразно на начин
који је прописао матични архив Србије, те да су све колеге поштовале упутства и
сугестије колега из матичне Службе и нашли механизам, док се питање стварне
надлежности прецизно и целовитио не реши14 указују подаци из анкете коју је ауторка спровела. Али, само једна реченица наведене Директиве довела је до забуне
запослених у регистратурама републичког типа, као и забуне архивара који раде
на пословима заштите документарног материјала и архивске грађе код ствараоца/
имаоца - ко издаје Решење о излучивању безвредног документарног материјала у
регистратурама републичког карактера.
Новим Законом о архивској грађи и архивској делатности15 многи поступци и радње биће прецизирани низом законских и подзаконских аката, јер Државни
архив Србије је централна и матична установа заштите архивске грађе за територију Републике Србије, у чијој надлежности је заштита архивске грађе и документарног материјала насталих у раду органа, установа и организација републике Србије и других стваралаца и ималаца чији је оснивач држава или чија је
делатност од интереса за Републику Србију, као и архивску грађу од значаја за
историју Србије и српског народа.
Да ли је неопходно, у појединим ситуацијама, приликом сачињавања Стручног мишљења/Службене белешке сачинити и неку врсту прецизнијег увида у систем канцеларијског пословања како би и на тај начин боље и јасније био сагледан целокупан систем канцеларијског пословања у некој регистратури републичког карактера? Архивиста приликом обављања прегледа предложених регистратурских јединица за излучивање може/мора да сагледа ширу слику канцеларијског
13
14

15

Исто.
Допис Архива Србије упућен архивима у унутрашњости 04 бр. 216/2 од 25. 3. 2014.
године.
Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије,
бр. 6/20.
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пословања датог субјекта и створи увид у ваљано обављање канцеларијског пословања. Примедбе колега у таквим ситуацијама најчешће могу бити следеће:
• не ажуриран образац архивске књиге;
• начин одлагања регистратурских јединица унутар депоа;
• начин вођења канцеларијског пословања (деловодни протокол/електронско
пословање);
• изглед депоа – хигијенски и технички услови чувања документације и друго.
Кроз призму сопственог искуства увид у поступак излучивања безвредног
документарног материјала може бити целовит само ако се испоштује комплетна
процедура и архивска пракса што подразумева и:

454

•
•
•
•
•

увид у важећу Листу категорија;
увид у предложену документацију;
увид у образац архивске књиге;
увид у одложену документацију ад акта;
увид у депо

и друге поступке и радње које архивиста спроводи на терену ради што квалитетнијег обављања поступка надзора (у овом случају надзора у вези са излучивањем).

Јасмина Латиновић

Jasmina Latinović
DISPOSAL OF EPHEMERAL DOCUMENTARY MATERIALS
AT THE CREATORS OF STATE PROVENANCE
Summary
The National Health Insurance Fund, the Pension and Disability Insurance Fund of the
Republic of Serbia, Tax Administration, the Ministry of Internal Affairs, and other institutions that were founded by the Republic of Serbia, when it is a question of the control
of the system of office management, are under the jurisdiction of the Archives of Serbia.
According to the territorial affiliation of the archival network of the Republic of Serbia16, a stipulation brought in by the government, the guidelines were clear: Delineation
of competences between archival institutions over archival materials and materials of
the creators of archival materials is determined analogously to article 35 of the Law
on Archival Materials and Services (Official Gazette of RS, no. 12/67), according to the
following criteria: the Archives of Serbia may entrust service of protection of archival
materials and materials of the creators of archival materials of the national institutions
and organizations that are on the territory of the Republic of Serbia, except Belgrade, to
municipal archives (or provincial archives in Novi Sad and Priština) in which area are
the headquarters of these institutions or organizations.
Today, in comparison to the period of sixty years earlier when the archival service was
firstly organized, it can be concluded that, regarding standardization in the past period,
little has been done. Unevenness of archival praxis is especially noticeable during application of the Law on Cultural Assets until today. That is the period marked with social, political, cultural, technological transition. The author of this work asks a question
whether unification of work of intermunicipal archives and archives of the units of local
self-government, for example, regarding disposal but, also, other procedures in the system of office management at mentioned creators of archival materials, is the same today.
The procedures that are being conducted regarding disposal of ephemeral materials at the
creators founded by the state are mainly the same but, based on a questionnaire this author
conducted, it can be concluded that some kind of a template that would be used at all creators founded by the state, would be welcomed by all colleagues of the external services of
the archives all over Serbia. In his work, the author also mentions the example of disposal
of ephemeral materials in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia based
on the principle “application of the institution of legal aid” from 1978 until now.
Creators founded by the state that, by the directive or some other regulation, clearly explicate each step in the system of office management, and the disposal of documents ad
acta and procedures regarding them – deserve respect but also suggestions and remarks
because it is needed, in such procedures, “to consult the profession” in order to avoid possibility of collision of certain regulations which the author, with this work, pointed out.
16

Guidelines for delineation of competences between archival institutions over archival materials
and archival materials of the creators, brought in at the meeting of the Archival Council of the
Republic of Serbia on December 27 in 1968; The Archival Review no. 1, Belgrade 1969, pp.
76-78.
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Бошко Ракић1
Историјски архив Краљево
Краљево, Србија

Прегледни рад

СТРУЧНИ НАДЗОР АРХИВА НАД
СТВАРАОЦИМА И ИМАОЦИМА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
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Апстракт: Вршење стручног надзора архива над ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала један je од назначајнијих јавних овлашћења која су
поверена архивима и битан услов за адекватну и потпуну заштиту архивске грађе. Стручним надзором се обезбеђује да ствараоци и имаоци документарног материјала и архивске
грађе канцеларијско и архивско пословање и заштиту архивске грађе у целини ускладе са
законским прописима. За неправилности и недостатке који се утврде у поступку стручног
надзора над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе,
као и излучивањем документарног материјала којем је истекао рок чувања, архиви налажу
предузимање мера за отклањање утврђених неправилности. У претходном периоду ефекти
наложених мера били су веома ограниченог домета, како због законксих решења која стручни надзор своде на превентивно саветодавно деловање у форми давања налога, инструкција и стручних савета, тако и због помањкања инструмената који онемогућавају да се мере
наложене стручним надзором доследније споводе. У досадашњој пракси ствараоци и имаоци архивске грађе, који нису поштовали прописе о канцеларијском пословању и мере које
је налагао архив, нису сносили никакве санкције јер су се архиви претежно усмерили на
превентивно деловање.
Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности у извесној мери унапређује
поступак стручног надзора прописујући, поред редовног и контролни надзор као инструмент вршења контроле извршења мера које су наложене решењем архива. У случају непоступања по решењу за отклањање неправилности архиви су овлашћени да подносе захтев
за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ако је утврђено да је стваралац и ималац архивске грађе оштетио или уништио архивску грађу и документарни материјал. Нова законска решења дају архивима могућност да у далеко већој мери него до
сада, вршењем стручног надзора, утичу на ствараоце и имаоце архивске грађе и документарног материјала да се наложене мере доследније спроводе.
Кључне речи: архивска грађа, документани материјал, ствараоци и имаоци
архивске грађе, архив, јавно овлашћење, стручни надзор

Обавезе стваралаца архивске грађе
Ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала у обавези су да нормативно уреде управљање документима који настају њиховим радом.
1

архивски саветник, rakicboskokv@gmail.com
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Закон о архивској грађи и архивској делатности2 (члан 14) прописије обавезу стваралаца документарног материјала да донесу општи акт о начину евидентирања,
класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, Листу категорија документарног материјала и архивске грађе и општи акт о
начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената.
Канцеларијско пословање у Републици Србији није уређено једним законом који би на јединствен начин регулисао све аспекте канцеларијског и архивског
пословања код свих правних лица у чијем раду настаје документарни материјал и
архивска грађа, већ је уређено посебним законима и подзаконским актима за поједине области друштвеног живота. Досадашњим прописима најпотпуније је регулисано канцаларијско пословање органа власти и управе и органа правосуђа. Код
осталих стваралаца документарног материјала област канцеларијског пословања,
осим основних поставки из Закона о културним добрима, непотпуно је уређена,
што је доводило до тога да се не воде уредне евиденције о документарном материјалу и архивској грађи. Већина стваралаца документарног материјала, ван управе и правосуђа, уређивала је своје канцеларијско пословање претежно се ослањајући на прописе који уређују канцеларијско пословање органа управе.
У нашем правном систему не постоји одређени орган који контролише канцеларијско пословање органа и организација, установа и предузећа који воде канцеларијско пословање. Једино је Законом о управној инспекцији3 предвиђено да
управна инспекција у оквиру надзора над применом прописа о државној управи
контролише поштовање правила о канцеларијском пословању у органима државне
управе. Међутим, у пракси, управна инспекција углавном контролише да ли органи државне управе поштују прописане законскe роковe за решавање предмета, а
ретко или само ако постоји захтев одређене странке, контролише комплетно канцеларијско пословање.
Велику помоћ ствараоцима документарног материјала који су уређивали
канцеларијско пословање представљали су огледни примерци правилника о канцеларијском пословању који су сачинили архиви, а који су представљали основу
за уриђивање начина евиденције, чувања и архивирања документарног материјала.
Закон о архивској грађи и архивској делатности4 прописао је да управљање
документима, начин евидентирања, архивирања, чувања, одабирања архивске грађе
и документарног материјала државних органа и организација, органа аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, ималаца
јавних овлашћења, правних лица која се у потпуности или делимично финансирају из буџета и ближе услове и начин заштите и чувања њихове архивске грађе
и документарног материјала и Листу категорија документарног материјала са роковима чувања утврђује Влада. Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе5 уређено је канцеларијско пословање органа државне управе, служби
2
3
4
5

Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2011.
Исто.
Службени гласник Републике Србије, бр. 21/2020. године. Ова Уредба је ступила на снагу
13. марта 2020, а примењује се од 1. априла 2021. године.
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Народне скупштине и председника Републике Србије и свих ималаца јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних
покрајина, општина, градова и Града Београда у повереном делокругу. Ова уредба
се примењује на органе аутономних покрајина, општина, градова и Града Београда у изворном делокругу, а у складу са прописима.
За област правосуђа, здравства, просвете и спољних послова надлежна министарства, уз претходно прибављено мишљење Државног архива Србије, доносиће
општи акт о вођењу обавезних евиденција, управљању документима, архивском
пословању као и Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања и доступности. Канцеларијско пословање судова уређено
је Законом о уређењу судова6 и Судским пословником7, а у органима тужилаштава
Законом о тужилаштву и Правилником о управи у тужилаштвима.8
Закон о архивској грађи и архивској делатности9 прописује обавезу стваралаца и ималаца, без обзира на функцију и значај, да евидентирају, означавају, класификују, датирају, чувају и архивирају архивску грађу и документарни материјал,
одабирају архивску грађу и издвајају ради уништења безвредни документарни
материјал којем је истекао рок чувања на основу одобрења надлежног архива и
предају архивску грађу на трајно чување надлежном архиву. Ствараоци и имаоци
архивске грађе дужни су да осигурају трајно чување архивске грађе у електронском облику, њено одржавање, мигрирање, односно пребацивање на нове носаче
у прописаним форматима до предаје архивске грађе у електронском облику надлежном јавном архиву. О целокупној архивској грађи и документарном материјалу
који настаје радом ствараоца, води се архивска књига на прописаном обрасцу, који
прописује министар, уз обавезу да препис исте достави надлежном архиву до 30.
априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години. Такође, ствараоци су у обавези да прибаве мишљење надлежног архива пре преузимања мера која се односе на архивску грађу и документарни материјал у случајевима статусних промена, физичког пресељења, адаптације просторија, отварања
стечаја или ликвидације, микрофилмовања и дигитализације. Ствараоци архивске
грађе и документарног материјала у обавези су да обезбеде одговарајући простор
и опрему за смештај и заштиту, као и да одреде одговорно стручно лице за заштиту и поступање са архивском грађом и документарним материјалом. Ближе услове у погледу простора и опреме потребне за заштиту и чување архивске грађе и
документарног материјала одређује министар доношењем подзаконског акта. Стваралац и ималац архивске грађе дужан је да обезбеди стручно оспособљавање и
усавршавање, као и проверу стручне оспособљености запослених који управљају
документима.
Стваралац и ималац документарног материјала и архивске грађе је дужан
да омогући овлашћеном лицу јавног архива стручни надзор над евидентирањем,
6
7
8
9

Службени гласник Републике Србије, бр. 116/2008.
Службени гласник Републике Србије, бр.110/2009.
Службени гласник Републике Србије, бр. 110/2009.
Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020 Закон је ступио на снагу, а примењиваће
се од 1. фебруара 2021. године.

Бошко Ракић

класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и
заштитом архивске грађе, односно над њеним одабирањем из документарног материјала. Такође, у обавези су да поступају у складу са мерама и роковима које
надлежни архив наложи решењем, а на основу претходно сачињеног записника о
утврђеном стању заштите архивске грађе и документарног материјала.
Правна лица у чијем раду настају документарни материјал и архивска грађа
у зависности од оснивача, функција, надлежности и њихове унутрашње организације, могу бити од локалног, регионалног, покрајинског и републичког значаја.
Стварна и територијална надлежност архива на заштити архивске грађе и
документарног материјала, укључујући и вршење стручног надзора, до сада је била
регулисана Законом о културним добрима10 и Решењем о одређивању територије
архива11. Закон о архивској грађи и архивској делатности12 прецизно је регулисао
стварну надлежност јавних архива, по коме је Архив Србије надлежан за заштиту
архивске грађе насталу у раду органа, установа и организација Републике Србије,
покрајински архиви за заштиту архивске грађе настале у раду покрајинских органа и организација, а међуопштински и општински архиви за заштиту архивске
грађе настале у раду органа и организација јединица локалне самоуправе. Овим
законом је прецизирано да ће министар културе решењем утврдити који ће јавни
архиви за коју територију обављати послове заштите архивске грађе и документарног материјала.
Архиви и вршење јавних овлашћења
Поред органа управе у управној структури постоје и управне организације
које се разликују по више битних елемената. Управне организације се образују за
обављање стручних послова и с тим пословима повезаних управних послова. Основни принцип код њиховог оснивања је, дакле, обрнут у односу на органе управе. Док органи управе превасходно врше управне и уз њих поједине стручне послове, управне организације превасходно врше стручне и уз њих поједине управне
послове. Стандардни круг послова управних организација представљају статистички, метеоролошки, плански, архивски, номотехнички и слични послови.13 Као
основни облици управних организација појављују се заводи, дирекције, архиви,
секретаријати и агенције. Оне могу да се оснивају у саставу министарства, али и
као самосталне.
У нашем правном систему архиви нису основани као посебне управне организације, већ као самосталне установе за обављање стручних послова на заштити
архивске грађе, а врше и одређена јавна овлашћена. Према томе, архиви су установе за заштиту архивске грађе, али с обзиром на јавна овлашћења која врше, попримају истовремено елементе управне организације.
10
11
12
13

Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94.
Службени гласник Републике Србије, бр. 7/96.
Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
Проф. др Вучићевић Слободан, мр Милан Бјелић, Управно право, Београдска пословна
школа Висока школа струковних студија, Београд 2010, 41.
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У последњих неколико година озбиљније су анализирана постојећа законска решења која регулишу поступање архива у вршењу одређених јавних овлашћења и њихова усклађеност са основним начелима и принципима управног поступка. Анализом истих дошло се до закључка да у Закону о културним добрима
има добрих решења, али и мањкавости, недоречености, па и нарушавања основних начела надзорног процеса и општег управног поступка. Једно од основних
начела (двостепеност поступка) не примењује се када архиви врше одређена јавна овлашћења. У појединим решењима које доносе архиви у Србији нема правне
поуке коме се странка може жалити уколико је незадовољна решењем. Изузетак
је направљен када архиви доносе решење којим се архивска грађа утврђује за културно добро, где се примењују одредбе Закона о општем управном поступку, а по
жалбама у другом степену решава надлежно министарство за послове културе.
Међутим, за остале случајеве где архиви врше јавна овлашћења, као што је упис
архивске грађе у јавну евиденцију (регистар архивске грађе, решења којима се не
одобрава излучивање документарног материјала чији су рокови чувања истекли,
одбијање захтева за преузимање архивске грађе, одбијање захтева за коришћење
архивске грађе, недавање сагласности на Листе категорија документарног материјала са роковима чувања, записници о стручном надзору над ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала) није јасно прецизирано какву форму имају издата (не)одобрења и (не)сагласности - да ли форму решења или
обичног писаног акта. У постојећем Закону о културним добрима на решења која
доноси архив, а странкама није позитивно одлучено по њиховим захтевима, није
предвиђена жалба нити коме се она упућује. Према Закону о општем управном
поступку14 прописано је да када надлежни орган доноси првостепено решење законом треба одредити орган који ће решавати по жалби. То може да буде орган
недржавне организације, орган државне управе, а ако то законом није одређено,
„проблем“ решава орган државне управе надлежан за одговарајућу област. Имајући у виду ове опште законске одредбе на решења општинског и међуопштинског архива жалба се може уложити органу управе за послове културе, односно
Министарству културе.
Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности је за случајеве када
архив решењем одбије захтев за коришћење архивске грађе и решењем наложи
мере за заштиту архивске грађе прописао да се незадовољна странка може жалити републичком органу за послове културе – Министарству културе. За остале
случајеве када архив у вршењу јавних овлашћења не да сагласност на Листу категорија документарног материјала, не одобри излучивање документарног материјала чији су рокови чувања истекли и не прихвати да преузме архивску грађу
није прописана форма ових аката, као ни право постојања жалбе, чиме се нарушава начело општег управног поступка, а то је право на приговор и жалбу.15 Кад
је доношен нови Закон о архивској грађи и архивској делатности, архивска струка је предлагала да се и ова питања прецизирају, али предлози нису прихваћени,
тако да је пропуштена прилика да се и за ове случајеве формализује поступак
14
15

Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2016 и 95/2018.
Исто.
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деловања архива и доношење аката и тиме потпуније и целовитије уреди питање
вршења јавних овлашћења архива.
Стручни надзор архива
Архиви као установе које врше одређена јавна овлашћења нису овлашћени
да врше управни и инспекцијски надзор већ стручни надзор над архивским пословањем органа и организацијау чијем раду настају документарни материјал и
архивска грађа. Управни надзор је трајна, континуирана делатност органа државне управе у вршењу надзора над законитошћу рада, законитошћу аката и инспекцијског надзора над радом предузећа, установа и других организација и грађана
у погледу придржавања и поступања у складу са законом и другим прописима и
општим актима.16 У управном надзору проверава се да ли се понашање надзираног субјекта одвија у складу са законом и другим прописима. Ако то понашање
није у складу са законом, примењују се утврђена овлашћења како би се такво понашање отклонило и ускладило са прописима.
Стручни надзор се у предузећима, установама и другим организацијама и
органима усмерава на контролу стручних метода и поступака рада карактеристичних за одређено предузеће или установу, у зависности од делатности коју
они обављају. Стручни надзор у установама образовања и школства, здравства,
шумарства и сл. садржи контролу начина рада и метода којима се дата делатност
обавља и остварују њени циљеви. Тако се у школи контролише методика извођења наставе, у здравству увођење стручних и других метода којима се побољшава
здравствена заштита.
Према томе, у овом случају се не ради о контроли органа државне управе
већ стручних организација, мада понекад такав надзор зависно од организацијских решења може бити смештен у државни орган (нпр. школски надзорници). Тај
надзор се не врши управно-правним методама него методама предвиђеним за одређену струку и у њима се не проверава и не оцењује управни, већ стручни рад
карактеристичан за поједину делатност. Санкције нису најчешће исте садржине као
оне у оквиру управног надзора. Оне су, пре свега, усмерене на отклањање слабости у струци, сарадничког су карактера и иду ка побољшању стања у обављању
делатности, док управни надзор има најчешће репресивну садржину.
Вршење јавних овлашћења од стране архива приликом стручног надзора
над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе,
као и излучивањем безвредног регистратурског материјала који се налази ван архива, није у домену управног надзора. Овлашћење архива да налаже предузимање
мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и
документарног материјала има за циљ да постигне усклађивање понашања субјекта надзора са законским прописима. Зато стручни надзор архива поприма обрисе инспекцијског надзора, али у формално-правном смислу нема тај карактер и
форму.
16

Милан Влатковић, Управни надзор у управном систему Републике Србије, Службени
гласник, Београд 1997.
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За стручни надзор важе основна начела надзорног процеса која се морају
поштовати. Начело рационалности значи да архив мора да обавља надзор са што
мање утрошка времена и средстава стављајући нагласак на праву садржину предмета надзора. Само ће благовремени надзор произвести позитивне ефекте како
у погледу остваривања улоге архива, тако и у погледу понашања и озбиљности
извршења наложених мера. Потребно је поштовати начело сталности и стручни
надзор спроводити као трајну осмишљену активност према објектима надзора
што ће производити позитивне ефекте. Начело истинитости значи да архиви морају утврдити материјалну истину која је неоспорна да би оценили да ли је понашање ствараоца архивске грађе и документарног материјала у складу са прописима и да ли би требало предузимати мере и прописане санкције. При вршењу
стручног надзора начело одговорности обавезује архиве да стручном надзору морају приступати са пуном озбиљношћу, добро припремљени и упознати са свим
елементима потребним за ефикасност надзора. Да би стручни надзор дао резултате, мора се поштовати начело ефикасности. То значи да се резултати надзора
морају ефектуирати, односно да се мере које су наложене морају што пре, а свакако у прописаним роковима и на утврђени начин, реализовати. За остваривање
ефикасности надзора од посебног је значаја да архиви и ствараоци архивске грађе и документарног материјала буду свесни последица које произилазе из неизвршења наложених мера. У процесу стручног надзора требало би обезбедити да се
надзорним процесом обухвати што више елемената канцеларијског и архивског
пословања ствараоца архивске грађе и документарног материјала како би примене критеријума, оцене успешности рада и мере за отклањање уочених слабости
биле адекватне, ефикасне и одговорне. Начело сарадње архива са органима и организацијама које су на било који начин законом овлашћене да надзиру настајање и кретање документације код правних лица веома је значајно и за ефикасност
стручног надзора и заштиту архивске грађе и документарног материјала.
Историјат стручног надзора
Стручни надзор се први пут помиње у законодавству Србије у Закону о државним архивима НР Србије17 из 1951. године, који предвиђа да Државна архива Народне Републике Србије има право и дужност да врши надзор над чувањем
историјско-архивског материјала без обзира у чијим се рукама тај материјал налази. Даље се прецизира да Државна архива имаоцима може одређивати обавезне
мере заштите за чување материјала.
У члану 17 Закона о архивској грађи и архивској служби18 из 1967. године предвиђено је да архиви проверавају да ли се архивска грађа и регистратурски
материјал који се налази ван архива правилно чувају и стручно одржавају. По
овом Закону имаоци архивске грађе и регистратурског материјала дужни су да
надлежном архиву омогуће да изврши преглед те грађе, односно материјала, као
и свих просторија у којима су они смештени. Ако надлежни архив утврди да ималац немарно чува или нестручно одржава архивску грађу и регистратурски мате17
18

Службени гласник НР Србије, бр. 4/51.
Службени гласник СР Србије, бр. 12/67.
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ријал наложиће му да у одређеном року предузме мере за њихово правилно чување
и стручно одржавање.
У члану 115 Закона о заштити културних добара19 из 1977. године предвиђено je да архив поред осталих послова врши стручни надзор над архивирањем,
чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем
безвредног регистратурског материјала који се налази ван архива и да налаже предузимање мера за отклањање утврђених неправилности. Потпуно идентична формулација стручног надзора архива над имаоцима и ствараоцима архивске грађе и
регистратурског материјала задржана је у Закону о културним добрима20 из 1990,
као и у Закону о културним добрима21 из 1994. године.
Стручни надзор архива над ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала регулисан је Упуством у евидентирању регистратура, архивске грађе и регистратурског материјала22 које је донето 27. 12. 1968. године на
седници Архивског већа при архиву Србије. Овим стручним упуством регулисани
су јединствено евидентирање стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала и поступак за спровођење мера њихове заштите. Њиме је прописано да архиви евидентирају све ствараоце и имаоце архивске грађе и регистратурског материјала за које су надлежни према тада важећем Закону о архивској грађи
и архивској служби23, Упутству за одређивање критеријума о одређивању архивског фонда24 и Упутству о разграничењу надлежности између архивских установа над архивском грађом и регистратурским материјалом.25 О свим евидентираним ствараоцима и имаоцима архивске грађе и регистратурског материјала архиви, према овом Упутству, воде све евиденције и проверавају да ли се правилно
чувају и стручно одржавају архивска грађа и регистратурски материјал ван архива. Архиви редовно проверавају да ли се архивска грађа и регистратурски материјал држе у сређеном стању, под повољним условима смештаја, да ли су обезбеђени од нестајања, оштећења и уништења и да ли се води евиденција о целокупној архивској грађи и регистратурском материјалу. О прегледу архивске грађе и
регистратурског материјала архиви, према овом Упутству, израђују записник који
садржи назив имаоца, назив фонда, стање грађе, евиденцију архивске грађе и регистратурског материјала (архивска књига), податке шта је урађено по датим налозима приликом претходног прегледа и потребне предлоге за заштиту грађе.
Ако архив утврди да ималац не чува архивску грађу на начин предвиђен законским прописима, наложиће имаоцу да у одређеном року предузме одговарајуће
мере заштите и пратиће извршење датих налога и о томе водити евиденцију. Ово
стручно Упутство је у основи и данас применљиво, с тим да је потребно извршити његово иновирање и усклађивање са одредбама које регулишу стручни надзор
архива у новом Закону о архивској грађи и архивској делатности.
19
20
21
22
23
24
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Службени гласник СР Србије, бр. 28/77.
Службени гласник Републике Србије, бр. 6/90.
Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94.
Архивски преглед, бр. 1, Београд, 1969, 78-89.
Службени гласник СР Србије, бр. 12/67.
Архивски преглед, бр. 1, Београд 1969, 71-76.
Архивски преглед, бр. 1, Београд 1969, 76-78.
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Стручни прегледи који су архиви вршили над ствараоцима и имаоцима
архивске грађе и документарног материјала, пре доношења Закона о архивској
грађи и архивској делатности, завршавали су се израдом записника о извршеном
стручном надзору са наложеним мерама за отклањање утврђених недостатака.
Међутим, стално се постављало логично питање у вези са стручним надзором
који врше архиви - да ли би мере које се налажу требало да имају форму решења са свим елементима акта које он треба да садржи? Досадашња пракса већег
броја архива у вршењу стручног надзора била је таква да сачињавају записнике о
стручном надзору са наложеним мерама без доношења решења. Врло мали број
архива је, поред записника о стручном надзору, доносио решења која садрже наложене мере. Решења су садржала мере, одговорно лице на које се мера односи
и рок у коме би те мере требало реализовати. Постојећи Закон о културним добрима не регулише детаљно поступак стручног надзора, односно шта по извршеном стручном надзору архиви доносе - само записнике или записнике и решења, као и њихову форму. Служећи се аналогијом прописа који регулишу инспекцијски и стручни надзор, поједини архиви су, поред записника, доносили и
решења о наложеним мерама. Праћењем спровођења мера наложеним решењем
архиви су кроз контролне прегледе утврђивали да ли су и у којој мери наложене мере реализоване и у случају да нису и да њихово неспровођење има за последицу да је архивска грађа као културно добро оштећена или уништена, нису
покретали прекршајни и кривични поступак поступак пред судом против лица
која угрожавају или се не придржавају мера заштите архивске грађе. Сама чињеница да су архиви и на основу досадашњих прописа имали право активне легитимације покретања кривичног и прекршајног поступка, подразумевала је да они
у поступку стручног надзора на поуздан и законом прописан начин утврде све
чињенице у вези са непридржавањем мера заштите архивске грађе које су довеле
до њеног оштећења или уништења и да у тим случајевима подносе прекршајне и
кривичне пријаве.
Стручни надзор над ствараоцима и имаоцима архивске грађе најчешће се
сводио и завршавао на превентивном деловању, што за потпуну заштиту архивске грађе није довољно. Превентивно деловање архива у форми давања налога, инструкција и стручне помоћи имало је позитивног утицаја на један број субјеката
да своје понашање и деловање ускладе са законским прописима о заштити архивске грађе. Међутим, постојао је знатан број субјеката који су такво деловање архива начелно прихватили, али наложене мере нису спроводили, што је имало за
последицу да је архивска грађа као културно добро била угрожена. Такво понашање стваралаца и ималаца архивске грађе упућивало је на закључак да поред
превентивног деловања мора да постоји и репресивно, односно да архиви против
лица која не спроводе наложене мере или се не придржавају мера техничке заштите за архивске грађу морају подносити прекршајне и кривичне пријаве у случајевима када то не раде јавна тужилаштва. Архиви нису овлашћени да субјектима надзора код којих је утврђена одређена неправилност у погледу чувања и коришћења архивске грађе изричу мере, већ за учињен прекршај или кривично дело
могу покренути прекршајни или кривични поступак пред надлежним судом.
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До сада су архиви скоро увек деловали превентивно долазећи у ситуацију
да просто моле одговорна лица у регистратурама да ураде и спроведу нешто што
им је наложено, а представља законску обавезу, што је умногоме обесмишљавало
рад архива у вршењу јавних овлашћења у делу заштите архивске грађе ван архива.
Архиви су у досадашњем раду избегавали да користе право активне легитимације
и покрећу спорове пред судом против лица која угрожавају архивску грађу или се
не придржавају наложених мера техничке заштите. Веома је мали број случајева
када су архиви подносили кривичне и прекршајне пријаве, али су већином ти захтеви одбачени из разлога што стручни надзор није био праћен адекватним записницима којима није поуздано утврђено да одређено правно лице и одговорно лице
у њему није спровело наложене мере, а што је за последицу имало уништавање
архивске грађе. Архиви у Краљеву и Јагодини 2001. године поднели су кривичну пријаву против ствараоца архивске грађе који су без сагласности излучили документарни материјал чији рокови чувања нису истекли, као и против предузећа
(које се бавило откупом старог папира) због фалсификовања овлашћења и лажног
представљања у регистратурама да су овлашћени радници архива, на основу чега
су преузимали архивску грађу и документарни материјал од привредних регистратура без спроведеног поступка излучивања.26 Међутим, надлежни орган тужилаштва је одбацио ову кривичну пријаву из разлога што у поступку стручног
надзора није документовано утврђено да су постојали документарни материјал
и архивска грађа који су уништени, односно није записнички констатовано да су
нестали, а поступак није евидентиран кроз архивску књигу јер иста није вођена.
Овај случај, као и низ других сличних примера, опомена је архивима да стручном
надзору морају да приступају веома темељно и одговорно приликом утврђивања
стварног стања архивске грађе и документарног материјала, као и мера за отклањање утврђених неправилности.
Стручни надзор у новом Закону о архивској грађи
и архивској делатности
Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности доноси извесне новине и нова решења која знатно побољшавају поступак стручног надзора. Јавни
архив обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем,
архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе, односно над њеним одабирањем из документарног материјала. Стручним надзором се
проверава и утврђује како стваралац и ималац архивске грађе и документарног
материјала извршава и спроводи све обавезе које су прописане Законом о архивској грађи и архивској делатности, подзаконским актима и стручним упуствима.
У поступку стручног надзора прво се утврђују подаци о оснивању и регистрацији
ствараоца архивске грађе и документарног материјала, а потом се утврђује да ли
је стваралац и ималац уредио канцеларијско и архивско пословање, односно да ли
донео општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања
архивске грађе и документарног материјала, општи акт о начину евидентирања,
26
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заштите и коришћења електронских докумената, као и Листу категорија документарног материјала са роковима чувања. Стручним надзором се утврђује да ли
је стваралац обезбедио одговарајући простор и опрему за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала и да ли је одредио одговорно лице за
заштиту и поступање са архивском грађом и документарним материјалом. Најважнији део стручног надзора односи се на утврђивање чињеница да ли стваралац
евидентира, означава, класификује, датира и архивира архивску грађу и документарни материјал у складу са законским прописима, правилником о канцеларијском пословању и важећим стручним упутствима. Дакле, у поступку стручног
надзора важно је утврдити стварно стање архивске грађе и документарног материјала, њихову сређеност, да ли се правилно архивира у документарне јединице и
одлаже у архивске полице и да ли се правилно и редовно уписује у архивску књигу. Потребно је утврдити да ли стваралац и ималац архивску грађу чува као целину (архивски фонд), а посебно је важно утврдити да ли се редовно врши одабирање архивске грађе и издвајање ради уништења безвредног документарног
материјала којем је истекао рок чувања и да ли излучивање врши уз сагласност
надлежног архива. Такође, утврђује се да ли се редовно врши предаја архивске
грађе надлежном архиву под условима и роковима утврђеним законом. Архиви
имају обавезу да у поступку стручног надзора провере да ли је стваралац осигурао трајно чување архивске грађе у електронском облику, њено одржавање,
мигрирање, односно пребацивање на нове носаче у прописаним форматима.
Овлашћено лице надлежног архива сачињава записник о извршеном стручном надзору који садржи утврђено стање, наложене мере и рок за њихово спровођење. Овлашћено лице архива у записнику констатује да стваралац и ималац
архивске грађе и документарног материјала, код којег је извршен стручни надзор, може у року од три дана од дана достављања записника да стави примедбе
на записник. Уколико су достављене примедбе на записник од стране ствараоца и
имаоца архивске грађе и документарног материјала, овлашћено лице доноси одлуку по примедбама и уколико се оне не прихватају о томе обавештава подносиоца
примедби. Стваралац и ималац архивске грађе и документарног материјала након
доношења одлуке по примедбама дужан је да приступи спровођењу наложених
мера из записника о стручном надзору. Овлашћено лице надлежног архива кроз
контролни надзор врши контролу записнички наложених мера. Ако у поступку
контролног стручног надзора утврди да стваралац и ималац архивске грађе и
документарног материјала није поступио по наложеним мерама из записника,
овлашћено лице архива које је извршило надзор доноси решење о мерама за отклањање неправилности. У решењу се конкретно наводе мере и рок у којем је
старалац и ималац архивске грађе и документарног материјала у обавези да их
спроведе. Овлашћено лице приликом одређивања рока за спровођење мера треба
да одреди реалан рок у којем објекат надзора може да спроведе мере. Рок за примену наложених мера може се на захтев ствараоца и имаоца архивске грађе и
документарног материјала у оправданим случајевима продужити, али не више од
половине рока који је наложило овлашћено лице. Против решења које је донео
јавни архив и којим су наложене мере стваралац и ималац архивске грађе и документарног материјала може изјавити жалбу Министарству културе. Жалба се
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по правилу подноси Министарству културе преко архива који је донео решење, а
архив уз жалбу другостепеном органу прослеђује и списе предмета о извршеном
стручном надзору. На основу увида у списе предмета и изведених доказа Министарство културе жалбу може да одбије као неосновану, може да је прихвати и
поништи решење архива и врати на поновно одлучивање, а може и да мериторно одлучи. Законом о архивској грађи и архивској делатности није прецизирано да
ли ствараоци и имаоци архивске грађе, који су незадовољни одлуком Министарства културе по жалби, имају право заштите пред судом покретањем Управног
спора.
Када решење архива о наложеним мерама постане коначно и правоснажно
у случају непоступања по решењу за отклањање неправилности овлашћено лице
подноси захтев за покретање прекршајног поступка против имаоца и ствараоца
архивске грађе и документарног материјала. У случају да овлашћено лице архива утврди да је стваралац и ималац архивске грађе и документарног материјала
оштетио или уништио архивску грађу или документарни материјал којем није
истекао рок чувања, то констатује записником на основу којег надлежни архив
подноси кривичну пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка. Ако
стваралац архивске грађе и документарног материјала не изврши мере за отклањање недостатака које су уочене приликом вршења стручног надзора у остављеном року у члану 65 Закона о архивској грађи и архивској делатности27, предвиђене су прекршајне новчане казнене за правно лице у износу од 50.000 до
2.000.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 150.000 динара.
Такође, овај члан наведеног Закона предвидео је новчане казне за правно лице и
одговорно лице у правном лицу у истом износу са случајеве непридржавања обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала у вези са
чувањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала. Тако су прописане новчане казне за правна лица ако не воде основну евиденцију и не означавају, не класификују, не датирају и не архивирају архивску грађу и документарни
материјал, ако не чувају документарни материјал у сређеном и безбедном стању,
не врше одабирање архивске грађе и безвредног документарног материјала, ако
униште безвредни документарни материјал без писменог одобрења надлежног архива, ако не чувају архивску грађу као целину (архивски фонд), не воде архивску
књигу на прописаном обрасцу, ако не утврде начин евидентирања документарног
материјала, његовог чувања, класификације и архивирања, ако не донесу Листе
категорија документарног материјала са роковима чувања, односно не донесу општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената.
У члану 66 истог Закона предвиђено је да надлежни јавни архив има право
активне легитимације у погледу остваривања мера заштите и коришћења културних добара и подношења захтева за покретање кривичног и прекршајног поступка. Имајући у виду потребу максималног обезбеђивања заштите архивске грађе и
документарног материјала, овом одредбом конституишу се право и обавеза архива да могу против лица која угрожавају или се не придржавају мера заштите архивске грађе и документарног материјала подносити пријаве за покретање
27
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прекршајног и кривичног поступка. Право активне легитимације допунска је мера
заштите културних добара која установу заштите ставља у положај крајње одговорности за покретање поступка против лица за која тај поступак није покренуо
одговарајући јавни тужилац.
Кривичне санкције за кривична дела уништења или оштећења културних
добара предвиђене су Кривичним закоником Републике Србије.28 Овим законом
предвиђена су кривична дела за тешку крађу, утају туђе покретне ствари, оштећење туђе ствари (у односу на културно добро) и прикривање и изношење културног добра у иностранство. Прописане су казне од једне до осам година, у зависности о ком кривичном делу се ради.
У најновијем Кривичном Законику Републике Србије29 кривична дела учињена према културним добрима сврстана су у 21. глави овог закона, у кривична
дела против имовине. Тако је чланом 204 овог Закона, за тешку крађу туђе ствари која представља културно добро, учиниоцу дела запрећено казном затвора од
једне до осам година, а у члану 207 за утају туђе ствари која је културно добро
казном затвора од једне до осам година. Ко противправно одузме туђу ствар, ако
је та ствар културно добро, учинилац дела казниће се казном затвора од три
месеца до три године. Ако оштети, уништи или учини неупотребљивом туђу
ствар, а та ствар представља културно добро, учинилац ће бити кажњен казном
затвора од шест месеци до пет година (члан 212 закона).
Закон о архивској грађи и архивској делатности учинио је значајан искорак
у смислу прецизнијег дефинисања самог поступка стручног надзора кроз увођење редовног и контролног надзора и његовог усклађивања са основним начелима
надзорног процеса и општег управног поступка. Ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјал дата је могућност веће заштите својих права давањем могућности да ставе примедбе на записник и уложе жалбу на решење
архива о наложеним мерама. Овакав поступак обезбеђује да овлашћено лице приликом стручног надзора далеко одговорније приступи утврђивању стварног стања
архивске грађе и документарног материјала, а ствараоцима и имаоцима архивске
грађе и документарног материјала да озбиљније и одговорније приступе спровођењу мера наложним записником и решењем о стручном надзору. Ствараоци
и имаоци архивске грађе и документарног материјала суочавају се са реалним
очекивањем да ће, уколико не спроведу наложене мере архива, следити санкције.
Закон о архивској грађи и архивској делатности не оставља архивима слободан
простор и право слободног тумачења да ли ће санкционисати понашање субјеката надзора ако нису поступили по налозима из записника и решења о стручном
надзору. У тим ситуацијама архиви су обавезни да против имаоца и стараоца
архивске грађе покрену прекршајни или кривични поступак и на тај начин поступак стручног надзора доведу до самог краја како то закон прописује. Стручни
надзор је испунио основни циљ само уколико су архиви вршењем стручног надзора приволели или приморали ствараоце и имаоце архивске грађе и документарног материјала да своје понашање и деловање у потпуности или највећим
28
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делом ускладе са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности.
Надлежности и обавезе јавног архива утврђене Законом о архивској грађи
и архивској делатности повећали су одговорност архива за стање и заштиту архивске грађе и документарног материјала у Републици Србији.
Нови Закон је пооштрио услове за обављање послова спољне службе. Послове стручног надзора у јавном архиву може да врши архивист са најмање пет
година радног искуства на архивским пословима, а мора имати и службену легитимацију овлашћеног лица за послове стручног надзора.
Закључак
Доношењем новог Закона о архивској грађи и архивској делатности створни су повољнији слови да архиви, у оквиру јавних овлашћења, поверене послове стручног надзора врше са пуним капацитетом и да у њиховом вршењу ауторитативније иступају.
Сада постоје прецизна уређеност процедура и начина поступања у свакој
фази стручног надзора, као и тачно одређена права и овлашћења надзорног субјекта (архива) и надзираног објекта (стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала). Мере које архиви налажу приликом стручног надзора
имаће већу правну снагу, а ефекти тих мера биће далеко успешнији у погледу заштите архивске грађе.
С обзиром да постоји јединствена законска регулатива потребно је, у сарадњи матичних архива са међуопштинским и општинским архивима, разрадити
и применити јединствену методологију стручног надзора у Републици Србији.
To значи да би сви архиви требало јединствено да поступају према ствараоцима
и имаоцима архивске грађе у свим фазама стручног надзора, да примењују јединствене критеријуме приликом утврђивања стања архивске грађе и оцењивања како
се наложене мере реализују, као и приликом подношења прекршајних и кривичних пријава према онима који уништавају архивску грађу или не спроводе
наложене мере.
За успешно функционисање стручног надзора потребно је донети сва подзаконска акта која су предвиђена Законом о архивској грађи и архивској делатности а односе се на рад спољне службе архива (Правилник о просторним и техничким условима за смештај архивске грађе и документарног материјала, Правилник о обрасцу и вођењу архивске књиге, Правилник о ближим условима и
начину предаје архивске грађе, Правилник о мерама заштите архивске грађе, Правилник о начину и ближим условима спровођења превентивне заштите). Постојећа упутства („Упутство у евидентирању регистратура, архивске грађе и регистратурског материјала“, „Упуство о разграничењу надлежности између архивских
установа над архивском грађом и регистратурским материјалом“ и „Упутство о
начину вођења и коришћења архивске књиге“) требало би иновирати и ускладити са новим законом и стеченом праксом у периоду њигове примене. Такође, потребно је иновирати и остала стручна упутства која се односе на рад спољне
службе архива. Архиви више не смеју да толеришу неспровођење мера у вези са
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неадекватним чувањем и одржавањем архивске грађе, посебно код стваралаца и
ималаца који стварају јавну архивску грађу и финасирају се директно или индиректно из буџетских средстава. Ствараоци и имаоци архивске грађе, суочени са
реалном опасношћу да ће, уколико не спроводе мере заштите архивске грађе, сносити санкције, мање ће се одлучивати да не поштују Закон о архивској грађи и
архивској делатности.
Нови Закон архиве чини одговорним за стање архивске грађе и документарног материјала уколико нису предузели мере из своје надлежности или су предузели на начин који је супротан законским прописима.
За квалитетан стручни надзор потребно је обезбедити ажурне евиденције
о ствараоцима и имаоцима архивске грађе усклађене са потребама архивистичког
информационог система.
Потребно је повећати број и побољшати кадровску структуру и оспособљеност извршилаца на пословима заштите архивске грађе ван архива пре што нови
Закон предвиди посебне услове у погледу стручне спреме и радног искуства у
обављању послова заштите архивске грађе ван архива и вршењу стручног надзора.

Бошко Ракић

Резиме
Стручни надзор над ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала, од увођења у наше архивско законодавство 50-тих година прошлог века, представљао је значајан инструмент утицаја на заштиту архивске грађе.
Тада су архиви имали право и дужност да врше надзор над чувањем историјскоархивског материјала.
Према архивском закодавству из 1967. године и стручним упутствима донетим после њега, стручни надзор је први пут потпуније регулисан и архиви су
имали право и обавезу да редовно проверавају да ли се архивска грађа и регистратурски материјал држе у сређеном стању, под повољним условима смештаја, да ли
су обезбеђени од нестајања, оштећења и уништења и да ли се води евиденција о
целокупној архивској грађи и регистратурском материјалу.
Закон о културним добрима прецизирао је садржину стручног надзора - архиви врше стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и
одабирањем архивске грађе, као и излучивањем безвредног регистратурског материјала који се налази ван архива и налажу предузимање мера за отклањање утврђених неправилности. Мањкавост ових прописа била је у томе што поступак
стручног надзора није био детаљније разрађен и прецизиран.
Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности прецизирао је и унапредио поступак стручног надзора прописујући, поред редовног, и контролни надзор као инструмент вршења контроле извршења мера које су наложене решењем
архива. У случају непоступања по решењу за отклањање неправилности архиви
су овлашћени и обавезни да подносе захтев за покретање прекршајног поступка,
односно кривичну пријаву ако је утврђено да је стваралац и ималац архивске грађе оштетио или уништио архивску грађу и документарни материјал.
Нова законска решења дају архивима могућност да у далеко већој мери
него до сада, вршењем стручног надзора, утичу на ствараоце и имаоце архивске
грађе и документарног материјала, да се наложене мере доследније спроводе и да
адекватније и одговорније чувају документарни материјал и архивску грађу.
Доношењем новог Закона о архивској грађи и архивској делатности створени су повољнији слови да архиви у оквиру јавних овлашћења поверене послове
стручног надзора врше са пуним капацитетом и да у њиховом вршењу ауторитативније иступају.
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Boško Rakić

PROFESSIONAL SUPERVISION OVER CREATORS
AND HOLDERS OF ARCHIVAL MATERIALS

Summary
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Professional supervision over creators and holders of archival materials and documentary
materials since its inclusion in our archival legislation during the fifties in the past century, is important instrument of influence over protection of archival materials. In those
days the archives had both the right and the duty to supervise protection of historical
archival materials.
According to the archival legislation from 1967 and professional guidelines that were
brought in after, professional supervision was for the first time regulated more completely
and the archives had the right and duty to regularly check if archival materials and creators’ materials are well sorted, stored under favorable conditions, protected from decay,
damage and destruction, if the record of all archival materials and creators’ material was
kept.
The Cultural Property Law specified that archives conduct professional supervision over
archiving, keeping, professional maintenance, and selection of archival materials so as
elimination of ephemeral creators’ material that is outside of the archives and impose
taking measures for removal of determined irregularities. The shortcomings of these regulations were that the procedure of professional supervision was not elaborated in more
details and more precisely.
The new Law on Archival Materials and Services specified and improved procedure of
professional supervision prescribing, in addition to regular, additional controlling supervision as an instrument of conducting control over execution of measures that archives
prescribed. In the case of not following the prescribed measures the archives are authorized and required to submit request to initiate misdemeanor proceedings or to submit
criminal charge if it is determined that the creator or holder of archival materials damaged
or destroyed archival materials and documentary material.
New regulations give archives possibility to influence creators and holders of archival
materials and documentary materials to a greater extent than before; for prescribed measures to be executed consistently and documentary material and archival materials to be
kept more adequately and more responsibly.
By adopting new Law on Archival Materials and Services favorable conditions are created for archives that are now empowered to conduct professional supervision with full
capacity and with greater authority.

Stjepan Prutki1,
Državni arhiv u Vukovaru
Hrvatska

Прегледни рад

Zdenko Štrangar2,
SCULPTOR computers NET d.o.o.
Vinkovci, Hrvatska

ARHIVSKA KNJIGA/KNJIGA PISMOHRANE:
ZAKONOM NAMETNUT TERET
ILI NEOPHODNO POMAGALO U
SVAKODNEVNOM RADU – HRVATSKA PRAKSA
Apstrakt: Arhivsko gradivo svoj početak ima u trenutku samoga zapisivanja događaja
ili radnje o kojima svjedoči. Strukturirana organizacija uredskog poslovanja najbitniji je faktor
iskoristivosti dokumentarnog zapisa kao relevantne podatkovne informacije. Autori u svome
radu iznose problematiku obveze ustroja i vođenja arhivske knjige (hrvatski: knjige pismohrane) promatranu iz prizme kolidiranja važećih zakonskih odredaba koje normiraju uredsko poslovanje stvaratelja arhivskoga gradiva s odredbama koje normiraju arhivsku djelatnost. Opaža
se kako je u novije vrijeme sve prisutnija upitna svrhovitost i konzistentnost koncepta arhivske
knjige u odnosu na suvremenu arhivsku normativu u Hrvatskoj, koja teži za cjelovitošću i strukturiranošću evidencija o gradivu koje nastaje radom njegovih stvaratelja, što arhivska knjiga prema svojoj naravi ne može ispuniti. Dok zbirni popis arhivskoga gradiva stvaratelja predstavlja
zbirnu arhivsku evidenciju gradiva nastalog njegovim radom, arhivska knjiga evidentira tek sadržaj i lokaciju gradiva koje u pravilnim razmacima periodički iz pisarnice dospijeva u arhivu
(pismohranu) stvaratelja. Proturječnost zakona iz uredskog poslovanja s arhivskim propisima već
duže vremena u hrvatskoj praksi predstavljaju kamen spoticanja učinkovite organizacije poslovanja pisarnica stvaratelja arhivskoga gradiva, što u praksi dovodi i do pitanja opravdanosti arhivskog nadzora nad vođenjem arhivskih knjiga stvaratelja, smislenosti njihovog ustroja, sve do
pitanja predstavljaju li one za stvaratelja teret ili možda nude određene koristi. Navedena podvojenost u praksi se često poništava davanjem akcenta na „topografski karakter“ arhivske knjige, tj.
evidencije o gradivu koje se nalazi „negdje“ u spremištu (pismohrani), što s druge strane stoji u
opreci s arhivskim zahtjevima za „cjelovitošću“ i „zbiru“ dokumentarnoga gradiva u nastajanju.
Nastojeći premostiti podvojenost arhivske knjige sa zbirnim popisom gradiva stvaratelja,
autori u radu iznose i obrazlažu evidentne koristi koje svaki stvaratelj ima od učinkovitog vođenja
arhivske knjige spremišta kao registraturnog pomagala u procesu spisovodstva u elektroničnom
okružju. Aplikacije i tehnološka rješenja koja su danas dostupna na tržištu nude mogućnosti lakše
i jednostavnije obrade gradiva i automatiziranog procesa upravljanja gradivom u pismohrani. No,
da bi taj proces u konačnici bio smislen i zaokružen, od strane je stvaratelja nužno zadovoljiti i
ostale preduvjete kako bi zapisi koji nastaju njihovim radom bili smisleni nositelj informacija i
iskoristivih podataka u zajednici.
Ključne riječi: Knjiga pismohrane, arhivska knjiga, evidencija arhivskoga gradiva,
poseban popis s rokovima čuvanja, lista arhivske i registraturne građe
1
2

viši arhivist, stjepan.prutki@davu.hr
direktor, sculptor@vk.htnet.hr
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Uredsko poslovanje jedno je od najbitnih funkcija rada svakog stvaratelja arhivskog zapisa, jer o adekvatnom planiranju i provedbi klasifikacije zapisa nastalih radom stvaratelja ovisi i njihova kasnija iskoristivost u operativne svrhe, ali i kao arhivskog zapisa u
nastajanju. Stoga je značaj uredskog poslovanja iznimno važan tijekom samoga nastanka gradiva kod stvaratelja, potom njegova odlaganja, nadzora nad čuvanjem, sve do predaje nadležnom arhivu kao izvora za povijesna istraživanja.
Uslijed tolike važnosti sve zainteresirane strane od samog se početka ustrojavanja uredskog poslovanja, kakvo danas poznajemo, trude poboljšati i usuvremeniti ga
primjenom suvremenih informacijskih tehnologija, koje se u novije vrijeme razvijaju
brže no ikada. Stoga su u praksama svih europskih zemalja u uredskom poslovanju ustrojeni zakonom propisani „obrasci“ kao evidencije vođene u klasičnom, a u poslenje
vrijeme sve učestalije i u elektronskom obliku.
Jedna od temeljnih uredskih evidencija je svakako i arhivska knjiga (od 2009. u
Hrvatskoj pod nazivom „knjiga pismohrane“), propisana u dijelu poslovanja koje je danas redovna tema arhivističkih savjetovanja, seminara, izlaganja, slaganja i neslaganja o
njenoj stvarnoj funkciji u društvu sa informatizacijom kakvu danas poznajemo.
Napretkom i informatizacijom društva došlo je i do promjena u radu uredskog i
arhivskog poslovanja kao i rada pisarnica.3 Informatizacija procesa, tj. rada pisarnica,
obavlja se već dugi niz godina, no prijepori nastaju ukoliko se pokušava automatizirati
i sam proizvod, tj. knjiga pismohrane, što se često u programskim rješenjima naziva arhiviranje, a u stvarnosti predstavlja tek „a/a“ oznaku u razvođenju predmeta. Opravdano
je stoga postaviti pitanje može li se i je li opravdano, pa u konačnici i poželjno, ustrojiti
knjigu pismohrane i u elektronskom obliku, unatoč činjenici da za njega ne postoji konkretno zakonsko uporište.
Cilj je ovoga rada predstaviti uočene mogućnosti rada sa knjigom pismohrane u
klasičnom i elektronskom obliku, te ukazati na razlike između unosa podataka u knjigu pismohrane i zbirni popis arhivskoga gradiva, kakav je u hrvatskoj arhivskoj službi
jedini „ozakonjen“ kao službena evidencija o arhivskom gradivu u nastajnju. Iz navedenih činjenica proizlaze i određena promišljanja koja su u vezi sa već ustaljenom
podvojenošću nadzorne politike u različitim fazama „životnog puta“ arhivskog zapisa
koja, nažalost, može imati pogubne posljedice po učinkovitost sređenosti arhivskoga gradiva, a time i njegovu iskoristivost kao povijesnog izvora.
Predaja gradiva pismohrani
Na osnovu suklada o Uredbi o uredskom poslovanju u Republici Hrvatskoj iz
2009. godine,4 dovršeni predmeti istekom roka od dvije godine predaju se na čuvanje
u pismohranu pravnog subjekta. U tom je trenutku predavatelj gradiva već počeo sa
sređivanjem gradiva (ili je to svakako trebao učiniti), koje traje sve do označavanja gradiva u pismohrani (rednim brojem iz knjige pismohrane) te njegovog odlaganja u police.
3

4

Husein Hadžić, Novi pristup o odnos prema evidencijama u kancelarijskom i arhivskom
poslovanju, Arhivska praksa 18, Tuzla 2005, 216.
Uredba o uredskom poslovanju, Narodne novine Republike rvatske, br. 7/2009,

Stjepan Prutki, Zdenko Štrangar

Bez želje za ponavljanjem zakonskih i podzakonskih uputa i odredbi o načinu obavljanja uredskog poslovanja, posebice dijela koji propisuje obvezu predaje gradiva iz pisarnice u pismohranu (čl. 3), uvijek postoji mogućnost olakšavanja i ubrzavanja obavljanja tog dijela posla koji, kao i sve, uvijek započinje pripremnim radnjama.
Nakon pregleda gradiva koje se predaje pismohrani ovlašteni službenik, koji je
prethodno razvrstao sva pismena, daje uputu pismohrani o gradivu koje predaje, te popunjava primopredajni obrazac s osnovnim podacima:
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Primopredajni obrazac
•
•
•

•
•

•
•

Tumačenja opisnih elemenata:
Red. broj – redni broj pod kojim je predan određeni materijal;
Datum predaje – datum predaje i primitka gradiva u pismohranu;
Broj iz PP – S obzirom da kategorizirani stvaratelji arhivskog i registraturnog gradiva imaju ustrojen Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva, a čiji sastavni
dio čine Poseban popis s rokovima čuvanja/Liste arhivskog i registraturnog gradiva na koji je nadležni arhiv dao suglasnost, lakše se definira dio Opis građe, odnosno ovlašteni je službenik za gradivo dodjeljivanjem broja iz PP definirao smještaj gradiva u pismohrani i rok čuvanja;
Klas. broj – predstavlja klasifikacijsku oznaku predmeta u slučaju da gradivo koje
se predaje ima definiranu klasifikacijsku oznaku;
Godina početna – definira se za svu građu koja se predaje u pismohranu, a s obzirom da u pismohranu u pravilu ne dolaze samo predmeti koji su započeti i dovršeni u jednoj godini, bitno je razdvojiti godinu otvaranja od godine dovršetka
predmeta;
Godina završna – definira godinu u kojoj je predmet dovršen;
Opis građe – s obzirom da se opis građe evidentiran na tehničkoj jedinici može
razlikovati od naziva pripadnosti prema Posebnom popisu može ga se prepisati
kako je i naznačen na tehničkoj jedinici obzirom da građu definiraju oznake unesene iz Posebnog popisa;
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• Količina – predstavlja brojčano izraženu količinu gradiva koja se predaje;
• Vrsta teh. jedinice (registraturne jedinice čuvanja) – definira koje su vrste tehničke
jedinice predane u pismohranu (mape, registratori, knjige i sl.);
• Rok čuvanja – definiran je u Posebnom popisu gradiva s rokovima čuvanja (Lista
registraturne građe), no njegovo navođenje na ovom mjestu daje jasnu uputu pismohrani o čuvanju, te predstavlja mogućnost dodatne kontrole prilikom zavođenja gradiva u knjigu pismohrane (npr. ukoliko je došlo do ažuriranja Posebnog popisa, o čemu nisu bili upoznati svi koji su trebali ili su zaboravili isto provesti i sl.);
• d/m – ukupna količina gradiva izražena u dužnim metrima.
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Ispunjavanje ovog internog obrasca omogućava da osoba zadužena za rad pismohrane ne mora nužno biti povezana sa cjelokupnim poslovanjem ustanove, što značajno olakšava rad, te donosi ubrzanju i točnosti cijelog posla.
Prijemom gradiva u pismohranu i svojim potpisom ovlašteni službenik pismohrane potvrđuje primitak gradiva.
Evidentiranje gradiva u knjigu pismohrane/arhivsku knjigu
Ukoliko je gradivo predano u pismohranu u stanju sukladnom propisima o predaji
gradiva pismohrani, preostaje evidentiranje u knjigu pismohrane, dodjela broja iz knjige
pismohrane i odlaganje gradiva. Odlaganje gradiva u prostoru pismohrane podrazumijeva
odlaganje na označene jedinice u prostoru pismohrane (topografska oznaka) te evidentiranje u knjizi pismohrane.
Propisani obrasci u hrvatskoj i srpskoj praksi sadrže različitosti prikazane u priloženim primjerima:

Propisani obrazac knjige pismohrane – Hrvatska

Propisani obrazac arhivske knjige – Srbija5
5

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Službeni glasnik Republike
Srbije, br. 10/93; Teoretska promišljanja o praksi vođenja arhivske knjige u Republici Srbiji i
potrebi njene inovacije kako bi ona bila u službi učinkovite izrade cjelovitih popisa arhivske
građe u registraturama stvaratelja opisana su u radu: Jasmina Latinović/ Jugoslav Veljkovski,
Potreba inoviranja obrasca arhivske knjige, Arhivska praksa 21, Tuzla 2018, 114-123.
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Razlika u obrascima (propisani obrazac u Hrvatskoj nema rubrike klasifikacijskih oznaka i smještaja gradiva) primjerom pokazuje mogućnosti činjenja obrasca
učinkovitijim. Naime, „ručni unos“ podataka u knjigu (propisani obrazac) ne dozvoljava
prilagodbu, već je zakonom propisani obrazac koji se mora voditi i kada mu se ne pronalazi bolja uloga od obveze, te je u praksi vrlo često i zanemaren ili površno vođen.
Ništa kvalitetniji nije ni unos u gotovo aplikacijsko rješenje ukoliko se niste sami potrudili te zadali pravi zadatak informatičaru da riješi sve čega ste se u tom trenutku sjetili da bi moglo biti korisno. Za manje pismohrane kao jedno od prijedlo ga rješenja kroz
gotove alate za obradu teksta moguće je i individualizirano rješenje.
Zakonska obveza propisuje tek osnovni izgled obrasca, no u svakom slučaju elektronskim upisom moguće je obrazac prilagoditi, posebno u smislu povećanja funkcionalnosti, za što postoje gotovi alati kojima se služimo u svakodnevnom radu (word,
excel i njihove free inačice), a koji pomnijim pristupom olakšava rad pismohrane.

Prijedlog izgleda obrasca knjige pismohrane

Predloženi obrazac sadrži dodatni broj rubrika definiranih u dijelu uputa pismohrani o preuzimanju dokumentacije, odnosno definiranih već prilikom primanja gradiva
u pismohranu. Popunjavanje knjige predstavlja prijenos sa primopredajnog lista u knjigu, naravno ukoliko se on obavlja na klasičan način, odnosno elektronskim prijenosom i
potpisom gradiva koje se predaje.
Predloženi obrazac nije identičan niti jednom od trenutno važećih obrazaca, no
u svakom slučaju, ukoliko se na knjigu pismohrane primjene zakonske odredbe članka
članka 40 cit. Uredbe, prilikom ispisa moguće ga je presložiti i ispisati u obliku važeće,
tj. službene verzije, dok nam „naš“ obrazac i dalje služi kao pomagalo u radu.
Bez obzira koriste li se za popunjavanje knjige pismohrane svakodnevni alati ili
već gotovo programsko rješenje, uvijek je uz manje truda moguće brzo doći do rezultata, a i smisao cijelog posla trebao bi se svesti na što manji gubitak vremena u traženjima i/ili pretraživanjima.
Aplikacijska rješenja
Na tržištu se nalaze i gotova programska rješenja koja, da bi opravdala svoje postojanje, moraju biti bolja, ali isto tako i jednostavna za korištenje kao što su i alati s
kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.
Za uporabu gotovih programskih rješenja koja bi se mogla iskoristiti u cijelosti
potrebno je imati točno definirane odrednice (kvalitetan i usklađen Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja, definirane i vidljivo označene police pismohrane), jer su to
preduvjeti u kojima se mogućnost pogreške svodi na minimum, ali kao i u svakom poslu
koji obavlja čovjek, nemoguće ju je izbjeći.
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Prednosti gotovog programskog rješenja po ispunjenju prijašnjih kriterija trebalo
bi se ogledati u slijedećem:
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1. smanjenje mogućnosti grešaka pri unosu kontrolom postojanja broja iz Posebnog popisa/Liste registraturne građe (koji je naveden na obrascu predaje gradiva
pismohrani - Slika1);
2. programsko određivanje roka čuvanja pri unosu putem definiranog popisa/liste, te
odmah i vizualna kontrola roka čuvanja definiranog u aplikaciji sa rokom unesenim na obrascu, pa je, ukoliko je došlo do izmjene roka čuvanja, moguće odmah i
ispraviti nastalu pogrešku;
3. iz definiranih rubrika završne godine, te poveznicom sa rokovima čuvanja ispis/
pregled gradiva kao prijedlog za izlučivanje na propisanom obrascu;
4. pretraga gradiva po smještaju u pismohrani bilo zbog izdvajanja gradiva zbog
provođenja postupka izlučivanja ili zbog potrebe privremenog izmještanja gradiva (provođenje određenih radova u prostoru pismohrane), te povrat u prvobitno
stanje;
5. evidentiranjem izlučenog gradiva koje traje ostaje pohranjeno kao podatak o gradivu, ali bez prikazivanja u rezultatima pretraživanja;
6. povijest izdavanja gradiva iz pismohrane (knjiga posudbe), te njegovu novu lokaciju.
S obzirom na količinu gradiva u pismohrani i zahtjeve koji dolaze u pismohranu, svatko samostalno definira način vođenja knjige pismohrane, ali u svakom slučaju sa
zakonski utvrđenim opisnim elementima smatramo da knjiga gubi svaki uporabni smisao i pretvara se u dodatnu evidenciju koja oduzima vrijeme.
Zaštita podataka
Podrazumijevajući kako elektronskim upisom knjiga pismohrane po definiciji
pripada u nekonvencionalno gradivo za koje nam je neophodna tehnička pomoć, mora
se svakako osim načina zaštite definirati i način konstantne uporabljivosti. Svjedoci smo
brze promjene i napretka posebice informatičke tehnike koja, nažalost, najčešće ovisi o
operativnom sistemu, odnosno njegovu proizvođaču za kojega već sada možemo utvrditi da je monopolist, a budućnost će dokazati da se već i ponaša u maniru monopola.
Sve bi bilo puno jednostavnije (ili puno kompliciranije) da smo u mogućnosti samostalno odabrati operativni sustav i radne-pomoćne alate koje ćemo koristiti. U tom bi slučaju
sve ovisilo o nama, što bi uključivalo i obvezu preuzimanja odgovornosti.
No, kada se nalazimo u situaciji da je zbog povezivosti subjekata propisan način
elektroničkog obrasca, a koji se da bi bio ispravan može riješiti samo na osnovu jednog
operativnog sustava i jednog propisanog alata, prisiljeni smo pridržavati se isključivo
propisanog sustava (koji ovisi isključivo o jednom proizvođaču). Zbog toga se nalazimo
u situaciji u kojoj je neophodno posvetiti maksimalnu pažnju na dostupnost podataka.
Zaštita podataka niti može niti smije podrazumijevati samo backup podataka
(izradu rezervne kopije podataka bez obzira na koliko različitih medija i mjesta pohrane), jer smo uvijek ograničeni i s hardware i software podrškom, te pratećim alatima i
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pomagalima. Sigurno rješenje svakako predstavlja nepromjenjivost opreme koja se neće
kvariti, no jasno je da to ne postoji.
Kao što je i prilikom preuzimanja elektroničkih zapisa u pismohranu na daljnje
čuvanje neophodno provjeriti uvidom u zapis mogućnosti pristupa, korištenja i upravljanja podacima bez obzira na kojem se mediju nalaze, tako je neophodno provjeravati
i backup podataka, odnosno osim same kvalitete medija na kojemu se nalazi, također i
njegovu dostupnost.
Može se napisati tisuće stranica u vezi sa zaštitom podataka, pažnjom koju je
nužno posvetiti tim podacima, no činjenica je da stvarno sigurno rješenje nitko ne može
jamčiti čak ni za jedanaest godina, koji je zakonski definiran kao rok čuvanja dokumentacije u računovodstvenom poslovanju,6 te se ponovno primjenjuje ispis zapisa kao neko
„sigurnije“ rješenje.
S obzirom da je osnovni posao osobe zadužene za pismohranu gradivo i skrb o
njemu, mišljenja smo da se dio zaštite unesenih podataka svakako u slučaju samostalne
izrade elektronskog upisa treba prepustiti ovlaštenim stručnim informatičarima koji se
tim problemom trebaju ozbiljno pozabaviti i to dok ne bude prekasno.
Uz sve zaštite koje se preporučuju (i zakonski obvezuju – ispis knjige) uvijek
postoji mogućnost gubljenja podataka. Izgubiti podatak na konvencionalnom mediju je
definitivno gubitak medija (iznenadne elementarne nepogode), dok je podatke na nekonvencionalnom mediju teže „izgubiti“ uz pravovremene intervencije na spremanju više
rezervnih kopija na više mjesta, u konačnici sada već vrlo dostupnom pa i prepoznatljivom „oblaku“, gdje o toj zaštiti prenosimo odgovornost i na druge. No, i svaki put kada
se pojavi neko rješenje za koje smatramo da je idealno (npr. „oblak“) dolazi do nesigurnosti pri pristupu podacima, odnosno zaštiti od svih ostalih s potencijalno mogućim
pristupom.
Zaštita, dostupnost i upotrebljivost nisu „problem“ samo elektronskog vođenja
knjige pismohrane, već i svih ostalih segmenata poslovanja, no za razliku od elektronskog vođenja knjigovodstvenog poslovanja (čiji završni računi se predaju u elektronskom obliku, ali se papirnati čuvaju trajno) koje ima ograničeni rok čuvanja, uredsko i
arhivsko poslovanje se nalazi u dijelu trajnog čuvanja, te mu se svakako treba obratiti i
značajno više pozornosti.
Problematika uloge arhiva u procesima
uredskog poslovanja stvaratelja
Ako želimo uopće promišljati o svrsi postojanja državnih arhiva i njihovoj, nadam se, presudnoj ulozi u svim procesima čuvanja, zaštite i obrade arhivskoga gradiva kao kulturnog dobra naših zemalja, onda se moramo dotaknuti i njihove možebitne
(stvarne ili tek prividne) uloge u svim operativnim funkcijama uredskog/kancelarijskog poslovanja. Model kanadskih „sveobuhvatnih arhiva“ („total archives“) već je
duže vremena tema brojnih radova hrvatskih, pa i drugih arhivista u regiji kao model
koji objedinjuje suvremeni pristup problematizacije naravi arhivskih zapisa i arhivske
6

Zakon o računovodstvu, Narodne novine Republike Hrvatske, br. 78/2018.

479

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

cjelovitosti o dokumentiranosti povijesti društva i procesa koji obilježavaju zajednicu.
Kako ne bismo ulazili dublje u problematiku, dovoljno je istaknuti tek jedan od četiri
bitna zahtjeva koja bi bila potrebna da se u cijelosti ispuni ovaj u anglosaksonskoj praksi već uvelike uvriježen princip: „Arhivisti moraju nadzirati cjelokupni životni ciklus
zapisa od njihova nastanka do krajnjeg postupka“.7
1. U tom smislu bismo logično „iter“, tj. životni put arhivskog zapisa, mogli promatrati kroz slijedeće razvojne etape:
-- „Aktivna“ faza životnog vijeka arhivskog zapisa:
-- Stvaranje i organizacija zapisa (proizlazi iz opisa funkcija njegova stvaratelja);
-- Operativna uloga zapisa u izvršavanju funkcija rada stvaratelja;
-- Razvođenje i odlaganje u pisarnicu;
-- Odlaganje u pismohranu/registraturu stvaratelja.
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2. „Pasivna“ faza životnog vijeka arhivskog zapisa:
-- Predaja zapisa nadležnom arhivu;
-- Obrada i sređivanje zapisa prema arhivističkim standardima;
-- Publiciranje zapisa/davanje na korištenje (izdavaštvo, korištenje gradiva za
povijesna i druga istraživanja, izložbe).
Već je po stanju arhivske službe i zakonodavstva u našim državama sasvim jasno
kako direktna uloga arhivskih ustanova započinje zapravo tek nastupom „pasivne“ faze
životnog vijeka arhivskog zapisa, dakle činom primopredaje gradiva u nadležni arhiv.
Samim time postavlja se i opravdano pitanje u kojoj je mjeri bilo koji arhiv nadležan ne
samo za proces stvaranja i organizacije zapisa (klasifikacija i formiranje viših jedinica
udruživanja – serija), što uveliko utječe na samu inicijalnu sređenost zapisa u klasifikacijskom dokumentarnom sustavu stvaratelja, već i na evidencije koje je sukladno uredskim propisima stvaratelj dužan voditi (knjiga pismohrane). Knjiga pismohrane na području Republike Hrvatske propisana je već spomenutom Uredbom o uredskom poslovanju iz 2009. godine kao osnovni obrazac evidencije gradiva u pismohrani stvaratelja
svih tijela državne uprave (čl. 1). No, u čl. 2. izričito je istaknuto kako se odredbe uredbe
primjenjuju i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i
službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju
javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi. U praksi, problem proizlazi iz činjenice da takvi posebni propisi nisu donijeti za ona tijela (pravne
subjekte) koji nisu obuhvaćeni uredbom, a upisani su u evidencije stvaratelja arhivskoga
gradiva nadležnih arhiva. Takvi stvaratelji su npr. vatrogasna društva, strukovna tijela
(udruženja i komore), pojedine interesne udruge, političke stranke, pa čak i muzeji, knjižnice, kao i znatan broj javnih ustanova bez pravnih ovlasti. Druga, pak, strana problema
proizlazi iz dosljedne primjene čl. 78. Uredbe koji navodi da „nadzor nad primjenom
7

Dražen Kušen, Strategija sveobuhvatnog arhiva (total archives) u Hrvatskoj, Arhivski vjesnik
54, Zagreb 2011, 9-23.
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ove Uredbe obavlja upravna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove opće uprave“. Iz aspekta arhivskih ustanova problem je time dvostruk:
-- nemogućnost nalaganja obveze vođenja arhivske knjige subjektima koji nisu u
obvezi primjene cit. Uredbe;
-- nemogućnost učinkovite provedbe vođenja knjige pismohrane i dostave njenog
prijepisa tijelima u obvezi primjene cit. Uredbe (sukob nadležnosti).
Ako ćemo takvo stanje promatrati u usporedbi „sveobuhvatnih arhiva“ anglosaksonske prakse, jasno je da je legislativnim postupcima u bitnome poljuljan integritet
životnog ciklusa arhivskog zapisa, koji se prema našem mišljenju mora promatrati kao
jedinstvena cjelina s obzirom na procese nadzora i uključivosti arhivskih ustanova već
od samih početaka i prije konačne predaje gradiva u arhivsku ustanovu. Ukoliko se, pak,
nadzorna politika i dalje bude oslanjala na već ustaljenu podvojenost između zapisa u
pismohrani i zapisa u arhivu, teško ćemo moći očekivati i konačan uspjeh trajne sređenosti gradiva iz arhivističkih stručnih aspekata.
Knjiga pismohrane i/ili zbirni popis arhivskog gradiva
Može li knjiga pismohrane služiti kao cjelovita evidencija arhivskog gradiva u
nastajanju i samim arhivima pojašnjeno je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, te
posebno Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva.8
Već je Zakonom definirana obveza redovnih dostava cjelovitih popisa arhivskog
gradiva nadležnom arhivu, a pobliže je njihov izgled i sadržaj normiran provedbenim
propisom. Tako je člankom 6. cit. Pravilnika propisano da za svaku dokumentacijsku
zbirku stvaratelji obvezno vode popis arhivskog gradiva (tzv. zbirni popis arhivskoga
gradiva). Svaka dokumentacijska zbirka dijeli se na dokumentacijske skupine koje u popisu sadrže slijedeće opisne elemente:
1. redni broj;
2. oznaka (klasifikacijska oznaka, arhivski ili drugi znak koji jednoznačno identificira cjelinu);
3. naziv;
4. sadržaj (opis dokumentacije u cjelini, predmeta ili djelatnosti na koji se odnosi);
5. medij i vrsta zapisa (podaci o vrsti medija i obliku zapisa dokumentacije u cjelini);
6. količina (količina gradiva u cjelini iskazana u broju jedinica – dokumenata, predmeta, dosjea i dr. – koje sadrži, te dužnim metrima, veličini zapisa ili drugoj odgovarajućoj mjernoj jedinici);
7. tehničke jedinice (oznake ili raspon oznaka pripadajućih tehničkih jedinica – kutija, registratora i dr.);
8. vrijeme nastanka (godina ili raspon godina nastanka gradiva);
9. napomene.
8

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Narodne novine
Republike Hrvatske, br. 63/2004, 106/2007.
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Nadalje, unutar pojedine dokumentacijske skupine (serije), popis arhivskih jedinica (dokumenata, predmeta, dosjea, svezaka i dr.) vodi se prema sljedećim podacima:
1. redni broj
2. oznaka
3. naziv
4. vrsta
5. vrijeme nastanka
6. rok čuvanja
7. tehničke jedinice.
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Obveza je stvaratelja arhivskog gradiva takve zbirne evidencije arhivskog gradiva nadležnim arhivima dostavljati redovito jednom godišnje, sa stanjem na poslednji
dan prethodne godine. Dakako da je stvarateljima u upravljanju dokumentacijom spomenutim obvezama nametnuto – možda tek prividno – vođenje dvostrukih evidencija:
zbirnog popisa i knjige pismohrane. Dubljim sagledavanjem koncepta spomenutih evidencija jasno je kako se ne radi ni o kakvoj dvojnosti, već sasvim zasebnim i odvojenim
uredskim evidencijama, čija se razlika temelji u njihovoj svrsi i koneptu: dok zbirni popis predstavlja cjelovitu evidenciju o arhivskom gradivu stvaratelja, knjiga pismohrane
je tek evidencija o gradivu koje „ulazi u pismohranu stvaratelja“ i ima svoje određeno mjesto u spremištu sve do predaje nadležnom arhivu. Knjizi pismohrane u tom smislu nedostaju dvije značajke da bi ona mogla zamijenjivati zbirnu evidenciju gradiva
u nastajanju kao obavijesno pomagalo nadležnom arhivu: strukturiranost i cjelovitost.
Prvu značajku ne ispunjava zbog načina i kronologije upisivanja prema redoslijedu ulaza
gradiva u pismohranu, a drugu već zbog same okolnosti da se u knjigu pismohrane unosi tek gradivo koje je odloženo u pismohranu do predaje nadležnom arhivu, a ne cjelokupno arhivsko gradivo stvaratelja u nastajanju, tj. i ono gradivo u pisarnici koje je i dalje
operativno za provođenje poslovnih procesa u uredskom poslovanju stvaratelja. Ipak,
svrha knjige pismohrane kao „topografske“ evidenciji o gradivu koje ima svoje određeno mjesto u pismohrani i dalje je u potpunosti nezamjenjiva s naravi zbirnog popisa
kojega stvaratelji dostavljaju arhivima slijedom arhivskim zakonskih propisa.
Naravno, u nedostatku ili nemogućnosti da uslijed zakonskih ograničenja učinkovito provode stručne nadzore nad svim procesima nastajanja arhivskog gradiva, arhivske ustanove u svojoj praksi u tom pogledu svoju djelatnost u odnosu na tu prvu
fazu životnog vijeka arhivskog zapisa shvaćaju isključivo kao uslužnu, savjetodavnu,
a dijelom i tehničku. Takve uslužne pomoći arhiva izlaze iz okvira temeljnih nadzornih
funkcija, a stvarateljima pomažu u obavljanju njihovog spisovodstvenog procesa i sežu
od izrade klasifikacijskih planova dokumentacije, stručne i tehničke pomoći pri obradi
i sređivanju gradiva u pismohrani, izlučivanju gradiva ili izradi Posebnih popisa gradiva s rokovima čuvanja (Liste registraturne građe).9

9

Cjenik usluga Hrvatskog državnog arhiva (pročišćeni tekst),
http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Cjenici/Cjenik%20usluga%20HDA.
pdf?ver=2019-02-19-104058-923 (pristupljeno 10. rujan 2020.)

Stjepan Prutki, Zdenko Štrangar

Zaključak

S obzirom na izložene činjenice, neovisno o prividnoj podvojenosti i preklapanju knjige pismohrane i zbirnog popisa arhivskoga gradiva, promišljamo da je knjiga
pismohrane stvarateljima izuzetno korisna i učinkovita inventarna evidencija o gradivu
koje određeni niz godina čuva u svom posjedu sve do predaje nadležnom arhivu, te da
svakako treba ostati kao samostalna (bez „automatiziranog“ arhiviranja predmeta), s obvezom popunjavanja prilikom stvarne (fizičke) predaje gradiva.
Svakako, nadogradnja je potrebna, a s obzirom na vrijeme u kojem živimo i sve
češću potrebu za brzinom u radu, ne zanemarujući pri tome točnost, kao rješenje se
nameće knjiga pismohrane u elektronskom obliku.
Pobrojane prednosti, iako se ne mogu nabrojati sve koje informatizacija donosi,
svakako bi trebale potaknuti na korištenja dostupne tehnologije usprkos početnom povećanom trudu i angažmanu, pa i gubitku vremena.
Uvjerenja smo, što se i dokazalo na primjerima uspješnog korištenja elektronskog
zapisa, da se kompletni početni trud na kraju vraća kroz sve prikazane prednosti korištenja elektronskih aplikacija.
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Considering presented facts, regardless of the seeming difference and sameness of the
accession record book and the collective list of archival materials, we ponder that accession record book is exceptionally useful and effective inventory of materials for the
creators that keep materials in their possession for a certain number of years, until their
submission to the competent archives, and that it certainly should remain independent
(without “automated” archiving of files) with mandatory filling out during real (physical)
submission of materials.
Certainly, the upgrade is needed, and considering the time in which we live in and the
need for swiftness in work while not neglecting the accuracy, as a solution the accession
record book in electronic form asserts itself.
The counted advantages, even though all the advantages that informatization carries cannot be counted, should incite the use of available technology despite the initial increased
effort and engagement, or even the loss of time.
We believe that, what was proved at the examples of successful use of electronic record,
the initial effort is rewarded through all presented advantages of the use of electronic
applications.

Јелена Ковачевић1
Бојана Јовац2
Историјски архив Крушевац
Србија

Прегледни рад

РАЗГРАНИЧЕЊЕ И ФОРМИРАЊЕ
АРХИВСКИХ ФОНДОВА
СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА
Апстракт: Законом о стечају уређени су услови и начин покретања и спровођења
стечаја над правним лицима. Документација од трајног значаја за правно лице код ког је
покренут стечајни поступак у одређеном моменту се преузима од стране надлежног Историјског архива. Служба за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива
прва је у ланцу када је реч о поступању са документацијом стечајног дужника. Стање на
терену, у самом правном лицу, у великом проценту је другачије од оног како је то регулисано правним актима. Често су те фирме биле без запослених дужи низ година, а архивска
грађа и регистратурски материјал нису обезбеђени од расипања и пропадања. У реалности
су неретке ситуације када се може закључити да је долазило до провалних крађа у објектима
правног лица, где су поред имовине евидентно нестајали и архивска грађа и регистратурски материјал. Сви проблеми приликом поступања са документацијом правног лица у стечају при преузимању рефлектују се и даље, на рад службе за сређивање и обраду поменуте
документације. Сређивање некомплетне документације утиче на адекватно формирање једног фонда и на проблеме у каснијем поступању са њом и давању на коришћење. Непостојање законских упутстава за сређивање документације након отварања и током вођења стечајног поступка, као и необухват ове врсте документације у Листи категорија, отвара могућност њиховог сређивања слободном проценом. Међутим, специфичност ове документације
утиче на адекватан и прецизан рад на обради и одабиру појединих докумената за излучивање.
Кључне речи: стечај, стечајни поступак, архивска грађа, регистратурски
материјал, преузимање, сређивање, обрада

Србија је током 90-их и почетком 2000-их година била суочена са великим проблемима у погледу функционисања привреде. Ратни сукоби, пад привредне активности, смањен обим производње, велика незапосленост, неуспеле приватизације,
инфлација и многе друге недаће са којима се земља суочавала, довели су до гашења
многих предузећа. Турбулентни период и економски потреси на глобалном, као и
проблеми на локалном привредном нивоу, довели су бројне компаније у финансијски незавидне ситуације, а самим тим и до пораста потребе за реструктурирањем и стечајем компанија.
1
2

виши архивист, kovacevic_j@live.com
виши архивист, bracboja@gmail.com
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Циљ транзиције био је успостављање тржишне економије ослоњене на приватну својину, владавину права и институционално стабилну и демократски јаку
државу. Процеси приватизације и реструктурирања предузећа били су један од приоритета у спровођењу транзиционих промена, с обзиром да су сматрани кључним
средством за побољшање укупних перформанси привреде. Међутим, приватизација у Србији одвијала се спорије од очекиваног, а остварени резултати нису били
задовољавајући. У том процесу, који је био свакако „болан“, дошло је догашења и
нестајања појединих предузећа. Покретани су стечајни поступци над привредним
субјектима са нагомиланим проблемима у пословању.
Стечајни поступак се у складу са Законом3 може окончати банротством или
реорганизацијом. У случају када се ради о банкротству, намирење поверилаца врши
се из целокупне имовине стечајног дужника, док се у другом случају, кад је реч о
реорганизацији, повериоци намирују према утврђеном плану реорганизације и то
редефинисањем дужничко-поверилачких односа, статусним променама дужника
и сл. Циљ стечаја јесте најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове
имовине.4 Стечај једног привредног субјекта може бити и решење које доводи до
покретања пословне активности, али исто тако и процес кроз који предузеће завршава свој облик битисања. Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних
управника, укупно просечно време трајања стечаја је две године, осам месеци и
четири дана за стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају. У ранијем периоду дужина трајања стечајног поступка је била знатно дужа (у просеку
преко четири године, а у неким случајевима и дуже).
Са становишта архивистике, овај податак је значајан јер указује на дуг
временски период када је отворен простор за манупулацију архивском грађом.
Документација се често налази расута по разним халама, подрумима, гаражама и
канцеларијама објеката, нема детаљног пописа, а притом недостаје велики део документације. То се даље рефлектује на проблеме приликом заштите, преузимања,
али и сређивања архивске грађе и регистратурског материјала предузећа код којих
је стечајни поступак завршен.
Правни оквир
Из Закона о стечају произилази Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом.5 Национални стандард број 8 односи се на
начин вођења и чувања евиденције стечајног дужника и стечајног управника. Поред
прописаних врста евиденција које је потребно водити, стечајни управник је дужан
да преузме и обезбеди све документе, електронску пошту, базе података и прог3

4
5

Закон о стечају, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон,
71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018.
Исто, чл. 2.
Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом,
Службени гласник Републике Србије, бр. 62/2018.

Јелена Ковачевић, Бојана Јовац

раме који се налазе на рачунарима које користи стечајни дужник, како би сачувао
податке који се односе на пословање стечајниг дужника.6
Такође, у члану 28. Закона о рачуноводству налаже се обавеза привредног
субјекта да се приликом отварања поступка стечаја, рачуноводствене исправе и пословне књиге записнички предају стечајном управнику.
Документацију насталу радом правног лица до отварања стечаја, заједно са
стечајном документацијом, по оконачању поступка стечајни управник предаје надлежном Архиву на трајно чување. Ова документација мора да буде припремљена и
евидентирана на начин како то прописује Архив.
Национални стандард број 8 предвиђа и да када се за то обезбеде законски
услови, а најкасније по закључењу стечајног поступка, стечајни управник предаје
државном архиву сву документацију стечајно гдужника којом располаже која
се чува у складу са законом којим се уређује чување архивске грађе. Ако стечајни
управник не располаже свом документацијом стечајног дужника дужан је да о
томе обавести надлежни архив.7
Документација настала приликом вођења стечајног поступка, од његовог
отварања до самог окончања, предаје се надлежном Архиву што је, такође, регулисано Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном
масом: Документацију из става 1. Ове главе стечајни управник чува три године
од дана престанка вршења дужности стечајног управника, након чега ову документацију доставља државном архиву, у складу са законом којим се уређује архивска грађа.8
Према Закону о културним добрима9 регулисана је обавеза Архива у вези са
преузимањем архивске грађе и регистратурског материјала: Одабрана, сређена и
пописана архивска грађа као и регистратурски материјал, настали у раду органа,
установа, предузећа и других правних лица која су укинута или престала са радом, сматрају се доспелим за преузимање, ако није нико преузео њихова права и
обавезе.10
Заправо, Архив у складу са својим законским обавезама регулисаним Законом о културним добрима преузима документацију насталу радом правних субјеката од њиховог оснивања до закључења стечајног поступка, поштујући основни
архивистички принцип целовитости и недељивости фонда.11
6

7
8
9

10
11

Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом,
Службени гласник Републике Србије, бр. 62/2018, Национални стандард број 8, параграф II, став 2.
Исто, параграф II, став 7.
Исто, параграф III, став 2.
Закон о културним добрима, Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94, 52/2011 др. закони и 99/2011 - др. закон.
Исто, члан 41.
Олга Килибарда, Процедуре за поступање са документацијом у стечају, http://www.alsu.
gov.rs/bap/upload/documents/seminari/novembar2015/Procedure%20za%20postupanje%20
sa%20dokumentacijom%20u%20stecaju%20prezentacija.pdf (приступљено 3. 9. 2020.)
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Услед различитих околности у којима се стечајни дужник налази (нерасполагање људским или смештајним капацитетима...), стечајни управници се, неретко обраћају архивима са захтевом за излучивање и преузимање архивске грађе и
регистратурског материјала. Служба за заштиту архивске грађе и регистратурског
материјала ван Архива излази на терен и на лицу места врши увид у документацију.12
Први корак у преузимању архивске грађе и регистратурског материјала од
стране Архива односи се на припрему документације за излучивање. Овај процес,
најпре, обухвата издвајање и пописивање непотребног регистратурског материјала
коме су истекли законски рокови чувања и/или рокови у Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
Ради издавања сагласности за излучивање потребно је направити пописне листе издвојеног материјала по хронологији, врсти и количини. Након што се
архивски радници на терену увере да је рок чувања предметне документације истекао, Архив одобрава излучивање издавањем Решења. По добијању Решења стечајни дужник стиче право да шкартира и да на уништење ову документацију уз
претходни испис из Архивске књиге. Решење чини саставни део комплетне документације стечајног дужника која се, касније, преузима.
Велики проблем са документацијом код предузећа у стечају је и њено несавесно уништавање до момента отварања стечајног поступка. Након отварања поступка стечаја, стечајни управник је у обавези да обезбеди посед и имовину предузећа (у коју, по Закону о стечајном поступку, спада и документација), да спречи
њено несавесно уништавање, да је попише и документацију преда. Али, стварност
на терену је другачија. Било је случајева да велика предузећа (по броју запосле-

Расута документација у просторијама стечајног дужника

12

Неприступачан прилаз објекту
стечајног дужника

Архивска књига би требало да постоји за целокупну документацију пре излучивања.
Међутим, на терену то често није случај.

Јелена Ковачевић, Бојана Јовац

них, годинама постојања, обиму пословне активности и сл.) достављају Архиву
врло мало документације. По речима стечајног управника, то је затечено стање након отварања поступка стечаја и сматра се да је документација разнета, расута или
уништена од стране бивших, незадовољних радника, услед дејстава временских
прилика (неприлика) и сл.
Након спроведеног поступка излучивања, пoступа се са архивском грађом
која остаје на трајно чување. Ова документација разврстава се у најмање три групе:
документација настала до отварања стечаја, стечајна документација и регистратурски материјал. Документација до отварања и у поступку стечаја сређује се према врсти документације, а затим хронолошки, док се регистратурски материјал
сређује хронолошки, а у оквиру тога према врсти. Тако сређена документација се
пописује и преузима од стране Архива. Након истека рока од три године стечајни
управник доставља Архиву и стечајну документацију, чиме се комплетира преузети
фонд.
Након преузимања архивске грађе и регистратурског материјала, Архив доставља стечајном управнику Записник о преузимању, чиме се процес поступања са
архивском грађом код стечајног дужника завршава.
Проблеми приликом сређивања документације
стечајног дужника
С обзиром на законску обавезу преузимања документације бившег стечајног
дужника, често се поставља питање комплетности преузете документације. Предајом некомплетне документације од стране стечајног управника, као и задржавањем једног спорног дела документације настале пре отварања стечаја, а у циљу
вођења и правовременог затварања стечаја, са једне стране има користи за стечајног управника, али са друге ремети поступак сређивања и обраде документације.
Сваки накнадно предати докуменат у већ сређеном и обрађеном фонду нема своје
место које би, приликом иницијалне обраде, имао. Долази до уметања докумената,
па чак и целих предмета, у обрађене и сређене архивске јединице и прераде детаљних пописа.
Завршетком стечајног поступка и предајом стечајне, као и остале задржане
документације, можемо рећи да је преузети фонд „комплетан“ са изузетком оне
документације која је већ била уништена. Позитивна законска регулатива би умногоме допринела побољшању рада архивских радника и адекватнијој заштити документације настале након својинских трансформација и стечајева.
Велики проблем представља и несређеност документације коју стечајни управници предају Архиву, као и често изостајање детаљног пописа предате документације. Небригом о документацији у регистратурама, урушавањем напуштених пословних зграда, крађом и изложеношћу временским утицајима, долази до
трајног уништења или губитка документације трајног карактера. У неким случајевима, недостајућа документација је таква да утиче на то да формирани фонд
не прати континуитет пословања привредног субјекта. Ови и слични примери,
у крајњој линији маргинализују функцију и значај Архива као установе заштитe
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покретног културног добра, а још више представљају ненадокнадиву штету, јер
губитак, оштећење или уништење архивске грађе, случајно или намерно, у поступку стечаја, доводи до трајног губитка писмених сведочанстава о једном периоду
националне или регионалне привредне историје.13
Стечајеви понекад предуго трају, а како постоји интерес за коришћење приспеле архивске грађе од стране грађанства, установа, организација и сл., одмах
по приспећу фонда у архивски депо потребно је делимично средити фонд и пре
коначног преузимања стечајне документације. Из ових разлога, Историјски архив
Крушевац преузете фондове не оставља несређене до завршетка стечаја и комплетирања документације.
Велики број корисника у Историјском архиву Крушевац заинтересован је
управо за документацију бивших привредних субјеката отишлих у стечај у циљу
доказивања и повезивања радног стажа, затим доказивања откупа станова од некадашњих привредних гиганата, увида у осталу врсту документације фонда, а ради
остваривања својих права у разним управним поступцима. На захтев корисника
јавни архив издаје уверења, оверене копије и преписе докумената чије оригинале
чува и који имају доказну снагу јавне исправе у складу са законом којим се уређује
општи управни поступак.14 Гледано статистички, по овом основу крушевачки Архив прими око 4.000 захтева годишње, што од правних лица (ПИО фондови и друга
правна лица), што од стране физичких лица. Не треба заборавити чињеницу да је,
ради низа околности, Архив посљедња нада за велики број упосленика у стечајевима који преко ове архивске грађе и регистратурског материјала, остварују и
доказују своја права из области пензијско – инвалидског и социјално – здравственог
осигурања. Оваквим великим приливом регистратурског материјала са продуженим роковима чувања Архив се од научно – истраживачке и културне институције претворио у „сервис” грађана за остварење њихових потреба из радног односа. Само по овом основу годишње Архив услужује по неколико хиљада правних
и физичких лица.15 Због важности одређене групе преузетих докумената приступа
се сређивању и делимичној обради фонда и то одмах по приспећу у депо Архива.
Рад на сређивању архивске грађе
Процес сређивања преузете архивске грађе и регистратурског материјала
стечајног дужника, нарочито великих регистратура, тече кроз неколико фаза.
У првој фази сређивање се у великој мери ослања на Листу категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања. Међутим, Листа
се односи само на један део документације стечајног дужника и то онај када је
13
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Архивски гласник, бр. 7-8, Београд 2009, аутор МА Јасмина Живковић, архивист, Историјски архив Пожаревац, 22-24.
Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије,
бр. 6/2020, чл. 42.
Др Ацо Ангеловски, Стање и заштита регистратурне грађе ималаца, који се налазе
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субјекат био привредно активан. С обзиром на специфичност документације настале након отварања, вођења и затварања стечаја, ове категорије документације нису
регулисане Листама и Упутствима за сређивање архивске грађе. Оваква ситуација
отежава рад на сређивању и обради документације преузетог фонда у наредним
фазама. Необухватност одређених категорија документације, насталих у оквиру
приватизације, разних других трансформација облика капитала, реорганизације пословања, стечајева и ликвидације, утичу на рад архивских радника на сређивању
фондова. Архивисти су принуђени да применом метода слободне провенијенције
процене и донесу одлуке о начину сређивања, валоризације и вредновања одређене
врсте документације.
Дешава се да се у оквиру документације великих регистратура налази и
документација предузећа која су ушла у састав привредних гиганата губећи своје
правне статусе привредних субјеката, као и документација предузећа која су отварана као тзв. „фирме ћерке“ великих корпорација у циљу лакшег превазилажења
финансијских проблема у кризним периодима постојања и рада предузећа. Такву
документацију би, по могућности, требало разграничити и одвојити уколико представља целину фонда.
Као практичан пример може да послужи фонд ИМК „14. октобар“ из Крушевца. Као гигант у својој делатности, ово предузеће је пословало не само на територији Крушевца, већ је имало погоне и на територији читавог Расинског округа, а представништа у земљи и у иностранству. Током периода постојања и рада,
много мањих предузећа је ушло у састав овог гиганта. Од крушевачких предузећа
можемо поменути „Металоинсталатер“, „Рад“ и „Веселин Николић“. Али једна
повољна карактеристика, што се тиче гиганта ИМК, јесте у адекватном прихвату документације сједињених предузећа, њиховом разграничењу и сређивању у
оквиру архиве самог предузећа, са јасним ознакама на архивским јединицама о ком
предузећу је реч. Тако обележену документацију лако је издвојити из преузетог
фонда ИМК „14. октобар“. Документација прати поступак отварања малих предузећа и њиховог самосталног пословања све до момента припајања са ИМК.
Други пример проблема разграничења документације преузетог стечајног
дужника је ДП „Црвена Звезда“ из Крушевца. Ово предузеће је настало издвајањем и осамостављивањем погона из предузећа „22. децембар“ из Крагујевца. Током свог рада и постојања, интегрисало се и дезинтегрисало са више предузећа,
од којих су познатија конфекција „Дивна Гавриловић“ и конфекција „Јастра“ из
Крушевца, као и конфекција „Темнићанка“ из Варварина. Документација ових сједињених предузећа пренета је у друштвено предузеће „Црвена Звезда“, али за разлику од претходно наведеног примера, није разграничена. Иницијалним прегледом документације на терену пре самог преузимања утврђено је постојање више
предузећа у оквиру матичног. На основу уочене документације и смерница спољне службе, приликом пријема фонда у депо, започет је поступак идентификације
и проучавања података о матичном предузећу из досијеа регистратуре, оснивачке
документације и објављених података о предузећу од његовог настанка и својинских трансформација, до свих интеграција и дезинтеграција. Посао на разграничењу фондова у просторијама Архива је спор, тежак и захтеван. Део документације
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који је разграничен, у оквиру утврђених година постојања и самосталног рада сједињених предузећа, оформљен је уоквиру појединачних фондова. Међутим, проблем проналажења документације на основу захтева странака је велики. У циљу
што прецизније претраге, мора се вршити увид у сваки појединачно издвојени
фонд, али и у базни фонд из којег су извучене формиране целине, што отежава и
продужава време на тражењу документације. Матична предузећа нису преузимала само објекте и документацију сједињених предузећа, већ и раднике. Зато се
претрага не завршава само у једном фонду, већ се продужава и на матични фонд.
Радници су настављали да раде на истим или сличним пословима, само уз промене извршене кроз Матичну евиденцију фирме, а често и под истим именом старе
фирме као зависним погоном матичне фирме. Зависни погони се, после низа година проведених у оквиру корпорација, после 90-их поново осамостаљују и већина
пролази кроз процес својинских трансформација и на крају потпадају под стечај
и ликвидацију.
Кад је реч о предузећима „ћеркама“ корпорација, где се сопственим средствима инвестирало у отварање, најчешће само имена и пословног рачуна нових
фирми, а у неким случајевима и погона са учешћем акцијског капитала, пред архивистима је велики изазов. Отварање само имена и пословног рачуна фирми за
увоз и извоз производа био је одраз времена и услова рада, а у циљу егзистенције
великих корпорација. Међутим, такве фирме, осим регистрације и документације
о шпедицији, немају пословни простор и запослене. Али, ако изузмемо да су отварана средствима у виду позајмица или акцијског капитала великих фирми, не
можемо да их у архивистичком смислу представимо и обрадимо као погоне или
делове фирми оснивача. Независност у раду као привредних субјеката издваја их
из окриља матичних фирми и омогућава, без обзира на оскудност документације,
да буду оформљени као независни фондови. Друга ситуација је када се отварају
зависни погони ван седишта предузећа, где су јасно представљени начин организације и пословања. Ту се документација разграничава и разврстава као део цели-

Документација преузетих регистратура на привременој локацији и у прихватном депоу
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не, односно сва документација и пословање погона се издваја, али представља део
фонда преузетог матичног предузећа.
Велики проблем је како оставити трага о овим интеграцијама и дезинтеграцијама. Из практичних разлога, и када постоји историјска белешка о фонду, радницима у депоу, када траже податке на основу упита странака, потребан је бржи
увид у ове компликоване својинске трансформације предузећа како би ефикасно
одрадили посао. Препорука је, увек поред фонда, у оквиру Топографског водича
који се први користи, у рубрици НАПОМЕНА, оставити податак о годинама разграничења и називе интегрисаних предузећа. Такође, није лоше на првој страни
детаљних пописа архивских јединица, који се користе при претрагама података,
оставити основне податке о разграничењу фондова како би били доступни свим запосленим радницима, без обзира да ли су учествовали у сређивању и обради фонда
или су дошли много касније у Архив и наследили постојећи поредак.
Врло често, због преобимности фонда и недостатка просторних капацитета Архива, смештај целокупне документације је на привременој локацији или у
прихватним просторијама.
Најпре се приступа грубом одвајању регистратурског материјала коме је истекао рок чувања и разврставању документације по врсти предмета. Ради се у тимовима, по више дана. Након идентификације евентуалне архивске грађе која би
требало да се трајно чува, приступа се обележавању предмета и њиховом попису.

Прва фаза сређивања документације на привременој локацији

Смештај документације у депо након првог степена сређивања
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Тако обележена и пописана документација премешта се у прихватни или
стални депо, након чега креће поступак даљег сређивања и обраде.
У другој фази сређивања формирају се предмети, разврставају се хронолошки, улажу у архивске јединице и сачињавају привремени пописи архивских јединица. Тек предајом стечајне документације приступа се коначном сређивању и обради архивске грађе и формирању коначних архивских јединица у циљу постизања
целовитости фонда.
У поступку вођења стечајног поступка обавеза стечајних дужника је чување
стечајне документације и тек након три године од завршетка стечаја предаја надлежном Архиву. Сређивање стечајне документације представља својеврсни изазов
за архивске раднике. Непостојање категорија ове врсте документације у Листи,
као и упутстава за сређивање документације настале у стечају, отвара многа питања. На савесном архивисти је велико бреме које се односи на искуствену процену
вредновања документације. Валоризацијом се опредељује одређени документ на
трајно чувење, а даљом систематизацијом се формира поредак предмета како би
сређен и обрађен фонд имао целовитост и прегледност.
Посебан акценат у Историјском архиву Крушевац односи се на документацију насталу од момента отварања стечаја, током вођења па све до затварања, која
се сређује као тзв. „предузеће у малом“. Ови предмети се систематизују по врстама, значају и хронолошки, пратећи сам ток стечајног поступка. Документацију систематизујемо по следећем реду:
1. решење о отварању стечаја, записник о преузимању стечајне масе, регистрација предузећа у стечају;
2. почетни биланс предузећа и попис имовине на дан отварања стечаја;
3. процене вредности капитала ревизорских кућа, извештаји о економско-финансијском положају дужника;
4. разни уговори (отварање наменских рачуна, уговори о пословно-техничкој
сарадњи стечајног управника са физичким и правним лицима, уговори о
делу сарадницима...);
5. преписка стечајног управника са Стечајним већем (укључујући и поднете
трошковнике и одобрења Стечајног већа за исплату истих);
6. лицитације за продају покретне имовине стечајног дужника (огласи, понуде,
комисије за отварање и процену понуда, уговори са понуђачима и записници
о примопредаји средстава);
7. продаја непокретне имовине предузећа (огласи, понуде, комисија за отварање понуда, уговори и записници о примопредаји);
8. пријаве потраживања (заједно са документацијом на основу које се потражује);

Јелена Ковачевић, Бојана Јовац

9. решење Трговинског суда о усвајању Нацрта за главну деобу стечајне масе
(листа поверилаца са приоритетима у наплати потраживања – потврђена потраживања и оспорена потраживања);
10. решење о закључењу стечајног поступка, брисање из Регистра привредних
субјеката, решење о разрешењу стечајног управника;
11. рачуноводствена документација (М-4 обрасци, исплатне листе, завршни финансијски извештаји).
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Обрађена документација, укоричена и трајно смештена у депо

У последњој фази сређивања и обраде систематизовани предмети се улажу
у архивске јединице, када се сачињавају и коначни пописи предмета, затим унутрашње листе и спољни описи јединица са унетом сигнатуром. За сваки комплетно
обрађен и сређен фонд се израђује историјска белешка. Затим се врши предаја у
архивски депо на трајно чување. Фонд се уноси и у топографски водич, чиме се
трајно опредељује његово место у депоу.
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Привредна активност предузећа често је на свом минимуму или је уопште
и нема дуги временски период пре отварања стечајева, што не иде у прилог архивским установама. Недовољна информисаност или неангажованост на адекватној
заштити архивске грађе и регистратурског материјала од стране стечајних управника, који често управљају стечајном масом из других градова, доводе до трајних
губитака одређеног дела важне архивске грађе.
Архиви се налазе између потреба корисника за адекватним и благовременим пружањем информација и потешкоћама да се на терену сакупи и комплетира документација једног привредног субјекта у стечају, среди и приведе употреби
на најбржи, али и што прецизнији начин.
Као важна карика између појединаца, тражилаца података и привредних
субјеката у стечају, Архив својим именом и делатношћу јемчи тачност и свеобухватност документације сваког преузетог фонда. Тврдећи да појединих тражених
докумената од стране корисника услуга нема у преузетом фонду, Архив гарантује
на основу потпуно сређене и обрађене документације. Зато је добар и транспарентан однос са стечајним управницима на првом месту, а у циљу заштите, преузимања, сређивања и обраде комплетног фонда.
Брз и ефикасан проток информација циљ је сваког привредног субјекта,
па тако и Архива. Похрањен и заборављен документ у депоу Архива нема своју
вредност ако нико нема увида у његов садржај и ако вредност података који носи
не може да циркулише. То је могуће само ако се на адекватан и квалитетан начин
приступи разграничењу и формирању архивских фондова стечајних дужника.
Делујући свестрано и узимајући у обзир важност документације која се
преузима последњих година, а суочени са многим проблемима, архивски радници улажу напоре да Архив Крушевац буде име које је препознатљиво у Расинском округу по ефикасности пружања услуга, али и првенствено по својој основној делатности – заштити архивске грађе на терену и њеног трајног чувања у
оквиру Установе.

Јелена Ковачевић, Бојана Јовац

Jelena Kovačević
Bojana Jovac

DELINEATION AND CREATION
OF ARCHIVAL FONDS OF DEBTORS IN POSSESSION

Summary
The economic activity of the firm is often minimal or there is none for a longer period
of time before declaring bankruptcy which puts archives at disadvantage. Insufficiently
informed or not engaged in adequate protection of the archival materials and materials
created by the creators of archival materials, the administrative receivers that often manage bankruptcy estate from other cities, cause permanent loss of certain parts of important
archival materials.
The archives are between the needs of the users for adequate and timely provision of
information and difficulties to collect and complete documentation of a debtor in possession in the field, to arrange it and make it available in the fastest and the most precise way.
As an important link between individuals, seekers of information and debtors in possession, the archive with its name and activity guarantees accuracy and completeness of documentation of each acquired fond. The archive seeks for documents in the acquired fonds
if they are missing based on completely arranged and processed documentation. That is
why a good and transparent relationship with administrative receivers is in the first place
for the sake of protection, acquisition, arrangement, and processing of the entire fond.
Fast and efficient flow of information is the goal of each business entity including archives. Stored and forgotten document in the archives’ depot does not have its value if none
is viewing its content and if the value of data it bears cannot circulate. That is possible
only if in an adequate way is approached to delineation and creation of archival fonds of
debtors in possession.
By acting versatilely and taking into account the importance of documentation for acquisition in the past years, and faced with many problems, the archival workers are making
efforts that the Archives of Kruševac be a name known in Rasina District for the efficiency of its service, but above all for its primary activity – protection of archival materials in
the field and their permanent preservation within the institution.
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Александар Бережнов1
Историјски архив Краљево
Србија

прегледни рад

ВРЕДНОВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА.
ИСПЛАТНЕ ЛИСТЕ –
ЗНАЧАЈ И РОКОВИ ЧУВАЊА
498

Апстракт: Валоризација заузима значајно место у архивској делатности. Архивски
радници све више препознају значај који јој припада и посвећују јој потребну пажњу. Свака делатност ствара различите врсте предмета архивске грађе која мора бити препозната
у Листама категорија документарног (регистратурског) материјала са роковима чувања. Ти
рокови могу и морају бити различити у зависности од врсте конкретне архивске грађе. Једну важну врсту представљају Исплатне листе. Оне спадају у групу докумената масовне
продукције и због њиховог значаја предвиђен им је трајни рок чувања.
Кључне речи: исплатне листе, архивска грађа, валоризација, Листа категорија
регистратурског/документарног материјала са роковима чувања

Након усвајања новог Закона о архивској грађи и архивској делатности почетком
2020. године, а пре његовог ступања на снагу, потребно је усвојити и низ подзаконских аката који прате ову област (уредбе, правилници, упутства и сл.). Различити
фактори утичу на пословање, тј. функционисање ствараоца архивске грађе, па је
самим тим потребно прилагодити године чувања архивске грађе и документарног материјала у њиховим Листама категорија. Још увек је на снази Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања која је донета 1993.
године.2 И за Исплатне листе (у даљем тексту ИЛ) потребно је извршити процес
ревалоризације, односно утврдити јединствени рок чувања за ову врсту предмета.
Валоризација и ревалоризација архивске грађе
Валоризацију треба посматрати као један променљиви процес на који велики, ако не и пресудан, утицај има двосмерни однос корисници – архив, где се
под корисницима подразумевају сви они који се обраћају архиву ради остваривања
неких својих права или интересовања, што подразумева и правна и физичка лица.
Анализирањем поднетих захтева за увид или издавање копија докумената која архив поседује, може се уочити за којом врстом предмета архивске грађе постоји
веће или мање интересовање, као и која је то врста предмета архивске грађе коју
1
2

архивист, aleksandar.bereznov@gmail.com
Службени гласник Републике Србије, бр. 44/1993.
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архив не поседује, а потребна је корисницима ради остваривања неких њихових
права. Такође, у први план понекад изађе и проблем целовитости како архивских
фондова, тако и појединих врста предмета архивске грађе унутар самих фондова.
Само мањи део културне баштине смештене у фондовима и збиркама бива истражен од стране заинтересованих корисника, што би требало променити активнијим
приступом презентацији архивске грађе кроз изложбе, промоције, предавања и
остале видове информисања јавности.
Ревизија рокова чувања
архивске грађе / документарног материјала
Због свега наведеног, потребно је повремено извршити ревизију рокова чувања архивске грађе и документарног материјала, јер свакако да су године својинске трансформације, транзиције друштва, увођења електронског документа, дигитализације и др. утицале на многе врсте предета архивске грађе у погледу њихових рокова чувања. Поједине рокове чувања архивске грађе требало би једноставно прилагодити потребама корисника. И поред увођења електронског пословања
и даље се свакодневно ствара велика количина писане документације која може
представљати својеврстан баласт ствараоцима архивске грађе и документарног материјала. Обавеза вођења Архивске књиге свакако ће помоћи у очувању целовитости документације, али би ревизијом врста предмета архивске грађе са краћим
роковима чувања за поједине од њих, и ствараоцима архивске грађе и документарног материјала и архивима, било олакшано пословање и задовољавање потреба свих корисника.3 Ревалоризацијом архивске грађе ствараоци би били у прилици
да се растерете масовне документације, у првом плану документарног материјала,
а и архиви, од којих поједини имају проблема са смештајним капацитетима, преузимали би мање количине архивске грађе и документарног материјала и лакше
би спроводили поступак смештаја, архивистичко сређивање и коришћење архивске
грађе.
Исплатне листе - појам
Исплатне листе имају бројне синониме: платни спискови, платни листићи,
платне листе, листе за исплату личног дохотка радника, спискови за исплату зарада и др. ИЛ се у неком облику појављују у периоду између два светска рата, али
се по много чему разликују од савремених. Формати и рубрике су се током година
мењали. ИЛ спадају у групу документације масовне продукције, али се по много
чему разликују од других евиденција о висини примања радника. Док се код Картона зараде на једном листу налазе подаци о часовима рада (времену проведеном
на раду, боловањима, годишњем одмору и др.) за једног радника за целу годину,
3

Ова обавеза ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала предвиђена
је чланом 9, став 6, Закона о архивској грађи и архивској делатности (Службени гласник
Републике Србије бр. 6/2020 од 24. 1. 2020. године). Истим законом предвиђене су и
казне за непоштовање ове одредбе закона које се крећу у износу од 50.000 до 2.000.000
динара за правно лице, а за одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 150.000 динара.
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ИЛ садрже податке само за један месец некад и за више радника (чак и до тридесет). Посебност му се огледа и у чињеници да сваки радник својим потписом потврђује пријем личног дохотка.
Исплатне листе - облик
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ИЛ могу бити већих димензија, што неминовно изискује њихово пресавијање ради смештаја у архивске кутије.4 Захваљујући савременим софтверским решењима, праве се посебни апликативни програми за рачуноводство, па су и формати ИЛ доживели извесне промене. Оне сада могу бити и мањег формата, тј. сведене на формат А4, чиме су олакшани и њихова манипулација и њихово складиштење. Нажалост, поједина таква решења стварају много више папирне документације, јер се на једном листу формата А4 налазе подаци за само једног радника и то за сваки месец посебно. Електронско пословање има своје предности.
Један од циљева јесте смањење документације у папирном обилику, али је у случају ИЛ неминовно одштампати исте како би се радници на њима потписали.
Исплатне листе - садржај
Специфичност ИЛ огледа се и у њиховом садржају, јер поред података о
часовима рада, накнадама за годишњи одмор, додацима за минули рад, боловањима, плаћеним и неплаћеним одсуствовањима, примањима и др., садрже све обуставе: аконтације, административне забране, рате кредита, синдикалне чланарине,
осигурање, самодоприносе, заједничку касу и др.
Рубрике које ИЛ садрже разликују се у зависности од периода када су вођене. Пошто је практично немогуће детаљно описати све врсте ИЛ које су постојале уназад седам и по деценија, и с обзиром да би евентуалним скраћивањем рока
чувања ИЛ прве „на удару“ биле оне послератне, стога је у овом делу стављен
акценат на њих. Одмах по ослобођењу водило се рачуна о функционисању новог
државног уређења и раду нових органа власти, предузећа, школа и свих других
правних лица. Редовне исплате принадлежности настављене су тамо где је то било
могуће, тако да постоје делимично сачуване ИЛ из периода непосредно након ослобођења. У првим годинама слободе ИЛ су углавном попуњавање ручно, јер није
било прописаних образаца. Касније су се појавили штампани обрасци са различитим рубрикама и различитих димензија (стандардних формата). Најпре су попуњавани ручно графитном оловком или мастилом, а у каснијем периоду преовладало је попуњавање хемијском оловком, док се није прешло на коришћење писаћих
машина. Квалитет папира је варирао како у погледу грамаже (дебљине), тако и боје
и величине. Како се повећавао број рубрика, тако се повећавала и димензија ИЛ.
Поједини ствараоци АГ имали су ИЛ са штампаним логом своје фирме, као и са
називом сваке организационе јединице посебно.
4

Архивске кутије су најчешће погодне за документацију стандардних формата А4, па и
Ц4, али по потреби могу бити прилагођене и за неке друге формате, пазећи притом да
могу да стану у архивске полице
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Неколико примера ће послужити да сагледамо како су ИЛ у првим послератним годинама изгледале и шта их карактерише.
Пример 1 – ИЛ за месец фебруар 1945. године (фонд: Срески народноослободилачки одбор Рашка, инв. бр. 260); папир: каро; боја: бледо жута; димензије:
42x30цм (А3), број рубрика: 22, од тога непопуњених рубрика: 0; образац: цртан; начин попуњавања: ручно, пенкалом; број радника: до 26.
Пример 2 – ИЛ за месец јануар 1949. године - Државна реална женска гимназија
Краљево (фонд: Гимназија Краљево, инв. бр. 255); папир: обичан; боја:
бледожута; димензије: 42x30цм (А3); број рубрика: 17, од тога непопуњених рубрика: 4; образац: штампан; начин попуњавања: ручно, пенкалом; број радника: 27.
Пример 3 – ИЛ за месец мај 1952. године - Југословенско азбестно предузеће Брвеник (фонд: Фабрика магнезијума „Бела стена“ Баљевац, инв. бр. 38);
папир: пелир; боја: бледожута; димензије: 84x59цм (А1); број рубрика:
38, од тога непопуњених рубрика: 16; образац: цртан; начин попуњавања: ручно, преко индига; број радника: 35.
Пример 4 – ИЛ за месец децембар 1952. године (фонд: Управа за путеве и саобраћај
среза жичког Краљево, инв. бр. 20); папир: пелир; боја: бледожута; димензије: 68x49цм (Б2); број рубрика: 42, од тога непопуњених рубрика:
27; образац: штампани; начин попуњавања: ручно, графитном оловком;
број радника: 20.
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Пример 5 – ИЛ за месец јануар 1953. године службеника Народног одбора Градске
општине Врњачка Бања (фонд Општина Врњачка Бања, инв. бр. А92);
папир: обичан; боја: бледожута; димензије: 42x30цм (А3); број рубрика: 12, од тога непопуњених рубрика: 0; образац: цртан; начин попуњавања: ручно, пенкалом; број радника: 22.
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Оно што је заједничко за све изнете примере јесте то што сви они садрже,
поред својеручног потписа радника, и печат и потпис овлашћеног лица. Додуше,
неки од запослених у том периоду потписивали су се и отиском прста, што је за
то време разумљиво и прихватљиво. Као што се може видети на овим примерима,
у релативно кратком периоду од осам година, постојало је више различитих врста
ИЛ, што је очигледно било условљено недостатком стандардизације у овој области,
али је у наредном периоду дошло до њихове усаглашености условљене донетим
прописима.
Развој технологије осетио се и на овом пољу, па се данас ИЛ воде и електронски, тако да постоје различита софтверска решења која се делимично разликују у облику и садржају.
Исплатне листе - значај
Због података које садрже, ИЛ неминовно имају велики значај и потребно
их је чувати одређени низ година како би сви заинтересовани могли да остваре
нека своја права. Ажурним вођењем Архивске књиге решило би се питање чувања
и целовитости ИЛ док се налазе код ствараоца, а касније и приликом предаје истих надлежном архиву.
У зависности од броја запослених, броја година пословања ствараоца и степена очуваности, ИЛ у архиве обично стижу у већој количини, мерено чак и десетинама дужних метара.
Законски и подзаконски акти
који се односе на ову област у Републици Србији
и земљама у окружењу
Влада Републике Србије донела је Уредбу о категоријама регистратурског
материјала са роковима чувања где се под редним бројем 671 наводи да је за платне
спискове (Исплатне листе) одређен рок чувања „40 година (односно трајно ако нема
картона зарада)“.
У члану 28. Закона о рачуноводству стоји написано: „Трајно се чувају исплатне листе или аналитичке евиденције зарада...“.5
У земљама насталим из некада заједничке државе, а које се сада граниче са
Републиком Србијом, однос према ИЛ и роком њиховог чувања није исти. Док неке
деле став да је ИЛ потребно трајно чувати, постоје и неке државе где је предвиђен краћи рок чувања.
5

Службени гласник Републике Србије, бр.73/2019.

Александар Бережнов

У Федерацији Босне и Херцеговине рокови чувања ИЛ одређени су Законом
о рачуноводству и ревизији.6 Члан 31, став 6, наведеног закона предвиђа да се ИЛ
чувају трајно.
Чување платних листа и аналитичких евиденција у Републици Српској регулисано је чланом 1, став 2, Закона о рачуноводству и ревизији који предвиђа трајни рок чувања.7 Рокови чувања остале архивске и документарне грађе одређују се
листама категорија документарне грађе са роковима чувања које утврђују сви имаоци документарне грађе, што је предвиђено Правилником о поступку одабирања
архивске грађе, критеријумима и начину њеног вредновања.8
У Републици Северној Македонији рок чувања ИЛ је 45 година, што је
прописано Листом документарног материјала са роковима за његово чување који
је саставни део Упутства о начину и техници за поступање са архивским и документарним материјалом у канцеларијском и архивском раду.9
У Републици Хрватској је Хрватско архивско веће 2012. године донело
Општи попис грађе с роковима чувања.10 У делу 2.2.8. који се односи на плате и
накнаду истих, прописано је да се ИЛ након истека рока чувања од 70 година могу
излучити уз прибављено одобрење надлежног државног архива.
Ствараоци архивске грађе и документарног материјала у Црној Гори ИЛ
чувају у складу са својом Листом категорија са роковима чувања. Листе се раде на
основу члана 11 Закона о архивској дјелатности11 и чл. 3. и 4. Правилника о садржају и начину израде листе категорија регистратурске грађе и начину одабирања
и предаје архивске грађе Државном архиву Црне Горе.12 То значи да не постоји јединствени пропис, односно Листа, већ сваки стваралац архивске грађе прави своју
листу на коју сагласност даје Државни архив Црне Горе. Услед тога у пракси имамо ситуацију да су за исту врсту предмета архивске грађе различити рокови чувања. Када су конкретно ИЛ у питању, Листе категорија регистратурске грађе са
роковима чувања стваралаца те документације предвиђају различите рокове чувања (45 година13, 50 година14, као и трајни рок чувања15). Има случајева да поједине листе не садрже ИЛ.16 Они правни субјекти којима је потребна стручна помоћ у вези са израдом Листе могу се обратити Државном архиву Црне Горе који
ову услугу наплаћује у износу од 250 евра, како је предвиђено чланом 5, став 4,
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 83/2009.
Службени гласник Републике Српске, бр. 94/15.
Службени гласник Републике Српске, бр. 43/10.
Службен весник на Република Македонија, бр. 99/2014.
Opći popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja донет је на 11. седници
Хрватског архивског вијећа одржаној 28. маја 2012. године.
Службени лист Црне Горе, бр. 49/10.
Службени лист Црне Горе, бр. 59/11.
Листа Управе за некретнине и подручне јединице из 2016. године, р. бр. 256.
Листа Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе из 2015, р. бр. 49.
Листа „Луке Бар“ АД Бар из 2018, р. бр. 145.
Листа Завода за метрологију из 2018. године.
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Уредбе о посебним трошковима коришћења архивске грађе и услуга Државног
архива.17
Стање у архивима у Републици Србији
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Тешко је утврдити какво је стање у архивима у Републици Србији када су
ИЛ у питању, у погледу њихове количине, степена сређености, целовитости, као
и степена коришћења. Овом приликом биће изнети подаци из Историјског архива
Краљево. Анализирани су подаци скоро свих фондова (у обзир нису узети фондови до 1945. године, верске установе и организације, породични и лични архивски
фондови, као и збирке).18
Прегледом фондова утврђено је следеће:
• од 389 фондова ИЛ се налазе у 239 фондова, а то чини 61%;
• од нешто више од 2500 дужних метара архивске грађе, ИЛ има 243 метра,
што чини 9,6%.
Ситуација по фондовима је разнолика. С једне стране постоје архивски фондови који садрже скоро у потпуности сачуване ИЛ, али има и оних код којих су
оне сачуване само фрагментарно, а нажалост има и оних фондова који не садрже
уопште ИЛ, нити се код њих може очекивати преузимање истих (углавном је то
код угашених правних лица, односно пасивних стваралаца архивске грађе и документарног материјала).
Архивски фондови који садрже готово у потпуности сачуване ИЛ за цео
период постојања ствараоца архивске грађе: Индустрија грађевинског материјала
и неметала „Андезит“ Краљево (1973-1984), Аутотранспортно предузеће „Аутотранспорт“ Краљево (1963-2016, 17,30м/1), Друштвено предузеће „Керамика“
Краљево (1960-2003, 1,45м/1), Предузеће за израду гумених производа „Витојевац“
Врњачка Бања (1958-2007, 11,50м/1), Грађевинско услужно-занатско предузеће
„Полет“ Врњачка Бања (1962-1974, 0,55м/1), Предузеће за промет грађевинским
материјалом и градњу „Ибар“ Краљево (1949-1962, 1,60м/11), Пољопривредна задруга „Каменица“ Каменица (1957-1972, 0,46м/1), Међуопштинска регионална
заједница Краљево (1975-1991, 0,35м/1).
По количини сачуваних ИЛ требало би истаћи следеће фондове: Фабрика
вагона Краљево (1945-1955, 26м/1), Државно шумско предузеће „Гоч“ Краљево (1947-1951, 12,60м/1), Грађевинско предузеће „Каблар“ Краљево (1965-1992,
39,00м/1), Дрвно-индустријско предузеће „Јасен“ Краљево (1966-1995, 54,10м/1).
Међу фондовима који имају само фрагментарно сачуване ИЛ велики је број
некадашњих самоуправних интересних заједница, сељачких радних заједница,
народних одбора општина, друштвено-политичких организација и удружења, али
и просветних установа, осим неколико школа које су своје ИЛ сачувале и предале архиву (као што су Основна школа „Димитрије Туцовић“ Краљево (1960-1989,
0,80м/1) и Основна школа „Браћа Вилотијевић“ Краљево (1972-1998, 0,82м/1)).
17
18

Службени лист Црне Горе бр. 06/14.
Стање средином јула 2020. године

Александар Бережнов

Од архивских фондова код којих су ИЛ предате и сачуване само у мањем
обиму истичу се следећи органи управе: Општина Краљево (од 292 дужна метра
ИЛ има само један метар за период 1946-1966), Општина Врњачка Бања (од 66
дужна метра ИЛ има само 0,26 дужна метра за период 1953-1967), Општина Рашка (од 43 дужна метра нема ИЛ), али и неколико правних лица међу којима има и
одавно угашених у чијој архивској грађи нема ИЛ: Предузеће „Алумин“ Врњачка
Бања (1997-2010), Предузеће „Пкб промет“ Краљево (1994-2002), Биро за посредовање рада НОС Краљево (1952-1961), Предузеће „Лола прогрес“ Рашка (19652017), Фабрика металне опреме „Економ“ Ушће (1977-2008), Грађевинско предузеће „Рад“ Врњачка Бања (1947-1998), Општинско веће савеза синдиката општине Рашка (1947-2000), ДОО за производњу, промет и услуге „Јанковина“ Краљево
(1992-2016), Предузеће за пружање услуга и промет робе „Бета“ Краљево (19901998), Друштвено предузеће за промет робе и услуга „Лопатница“ Краљево (19912004), Предузеће за производњу, промет и услуге „Дрвокоп“ АД Рашка (1991-2009),
ДП за производњу конфекције „Потекс“ Подунавци (1979-2003), Предузеће за
производњу, промет и услуге „National group” Врњачка Бања (1993-2016), Шумско
газдинство „Столови“ Краљево (1949-1988) и др.
Стечајни управници два некада велика краљевачка гиганта, Индустрије
„Магнохром“ и Фабрике вагона, припремили су архивску грађу за предају краљевачком архиву. У случају Индустрије „Магнохром“ ради се о количини од око 1200
дужних метара, а Фабрика вагона има приближно исто. Сигурно је да међу овом
архивском грађом значајну количину представљају и ИЛ.
Примери из праксе
И у осталим архивима у Србији стање ИЛ је више-мање слично, али свакако да ова материја са разлогом заузима значајан статус и готово је редовно садржана у Записницима о примопредаји архивске грађе. Степен њихове очуваности, целовитост и регистратурске, односно документарне сређености, разликује се
од случаја до случаја. Код ствараоца архивске грађе са већим бројем радника овај
проблем може бити израженији, што је потенцијално отежавајућа околност приликом коришћења ИЛ. Детаљно сагледавање целовитости ИЛ врши се приликом
њиховог архивистичког сређивања током којег се уочавају и сви њени недостаци
у виду недостајања појединих листова, понекад и за целе године, нечитљивости,
оштећених листова и сл.
Како би се предупредили проблеми око преузимања непотпуне архивске
грађе и документарног материјала, па и ИЛ, доста се очекује од поштовања члана
9, став 6, Закона о архивској грађи и архивској делатности који прописује обавезу
ствараоца да води Архивску књигу као „основну евиденцију о целокупној архивској грађи и документарном материјалу насталом у раду ствараоца“.19
Слободно се може рећи да ИЛ спадају у ону врсту предмета архивске грађе
која није много тражена од стране корисника. Има ретких случајева да надлежна филијала Фонда за пензијско и инвалидско осигурање упути захтев за доставу
копија ИЛ.
19

Члан 2, став 19, Закона о архивској грађи и архивској делатности
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Подаци из радних књижица признају се до 1993. године, а од тада је уведена обавеза провере уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
као и за случај незапослености. Подаци потребни за одређивање висине пензије
добијају се из образаца М-4 и Картона зарада (личних доходака) који садрже податке о времену проведеном на раду, одмору, одсуству (плаћеном или неплаћеном),
оствареном дохотку и др. У неким случајевима, када наведене евиденције нису сачуване, могу послужити и ИЛ.
Такви примери су изузетно ретки, а успешност архивских радника да пруже тражене податке умногоме зависи од целовитости и степена сређености ИЛ и
информација пружених у конкретном захтеву. Има случајева да за одређену особу/
осигураника не постоје подаци у ИЛ за целу годину, па је оправдано питање да ли
сачувани подаци могу бити од користи.
У последњих двадесетак година било је само пар случајева да су се физичка
лица обраћала за увид и добијање копија ИЛ. Ту се пре свега радило о прикупљању доказа ради покретања поступка ревизије решења о висини пензије, односно
због постојања сумње у њену правично и правилно одређену висину. Према доступним повратним информација од таквих корисника архивске грађе неколико њих
је успело да на тај начин докаже оправданост својих сумњи и исправи нетачно донета решења. Ово је један од разлога зашто
би ИЛ требало чувати дужи низ година.
Постојао је још један разлог због
кога су се физичка лица обраћала краљевачком архиву у вези са ИЛ. Наиме, корисницима је било потребно уверење о уплати самодоприноса за воду. ИЛ садрже
бројне податке о свим издацима из личног
дохотка, па и за самодоприносе који су се
некада издвајали за различите потребе:
ради изградње водоводне мреже (водоснабдевање), изградње Хируршког блока
Краљевачке болнице (издвајао се у износу
од 1,5%), обнове земљотресом разрушене
Црне Горе (0,5%) и за многе друге потребе локалног карактера најчешће у вези са
објектима инфраструктуре у месним заједницама (проценат се разликовао у зависности од намене средстава).20 Када је
Kопија захтева
20

На референдуму одржаном 27. октобра 1985. године за увођење самодоприноса за
одређени број месних заједница општине Краљево грађани су се потребном већином
изјаснили да желе да издвајају новчана средства ради финансирања водоснабдевања са
Хидроенергетског система „Студеница“ („Службени лист општине Краљево“, број 14,
од 9. децембра 1985. године, стр. 343). Заједнички интерес решавања водоснабдевања
исказале су следеће месне заједнице: Зеленгора, Центар, Стара чаршија, II Чибуковачка
чета – Чибуковац, Грдица, Рибница, Ковачи, Крушевица, Конарево и Јарчујак. У три мес-
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реч о издвајању самодоприноса за воду, он је уведен 1986. године за територију
10 месних заједница са градског и приградског подручја, чиме је предвиђено да
се реши вишегодишњи проблем водоснабдевања Краљева здравом пијаћом водом.
Издвајање у износу од 3% личног дохотка спровођено је све до 1990. године за
све запослене грађане, па су на тај начин прикупљена значајна новчана средства.
Као неки вид надокнаде, сви они који су у просторије Јавног предузећа „Водовод“
Краљево донели потврду/уверење да су уплаћивали самодопринос за водоснабдевање у наведеном периоду били су ослобођени плаћања таксе за прикључење на
водоводну и канализациону мрежу, али су плаћали прикључак. Ова погодност обустављена је 2006. године када је аутоматски престало и интересовање корисника
за овим подацима.
Тренутни рок чувања
У Листама категорија архивске грађе и регистратурског/документарног материјала са роковима чувања преовладава став да би ИЛ требало трајно чувати.
Постојећи разлози оправдавају потребу за вишегодишњим, односно вишедеценијским чувањем ИЛ, али би било корисно преиспитати став о њиховом трајном
чувању. Требало истаћи да евентуално скраћивање рока чување не сме бити условљено потребом за добијање простора за смештај новопреузете архивске грађе,
већ је потребно потпуно сагледати разлоге и за трајно чување и за скраћивање
рока чувања, са посебним нагласком на последице евентуалног скраћивања рока.
Већина суседних земаља је скратила рок чувања ИЛ претходно сагледавши последице таквог става. ИЛ садрже податке који у одређеном периоду могу бити од
значаја, али тај период не мора бити бескрајан, пошто након неколико деценија
(4 до 5) нестају потребе за информацијама које се налазе у ИЛ, тако да у том року
сви заинтересовнаи корисници имају довољно времена да регулишу своја права
користећи податке који се налазе у ИЛ. Историјски и правни значај ИЛ након 40
до 50 година постаје упитан. Једноставно речено, протоком времена престаје потреба за чувањем ИЛ.
Уколико се скрати рок чувања ИЛ на одређени број година, постоје могућности да у извесним случајевима буде сачувано неколико репрезентативних примерака из различитих периода од различитих стваралаца. Прва могућност је кроз
не заједнице није прикупљен довољан број гласова: Берановац, Кованлук и Матарушка
Бања. Самодопринос је уведен за време од 5 година почев од 1. 1. 1986. до 31. 12. 1990.
године. Претходно су на седницама месних заједница током септембра 1985. године донете одлуке о расписивању референдума у свим наведеним месним заједницама („Службени лист општине Краљево“, број 9а, 26. септембар 1985. године). На седници сва три
већа СО Краљево одржаној 28. марта 1986. године донета је Одлука о утврђивању услова
за уређење простора за изградњу цевовода „Гружа – Краљево“ („Службени лист општине Краљево“, број 5, од 9. маја 1986. године, стр. 125). Истог дана донета је и Одлука о
узимању позајмице из средстава солидарности за изградњу цевовода Краљево – Гружа
у износу од 500 милиона динара „због покривања неравномерног прилива средстава самодоприноса“, како стоји у наведеној одлуци. У наредном периоду изграђен је поменути
цевовод уз коришћење средстава обезбеђених самодоприносом.
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дигитализацију ИЛ, док друга подразумева да неколико одабраних примерака,
према процени архивисте, буде сачувано у самом архивском фонду или издвојено
у Збирци Вариа. Архивиста у току поступка сређивања и обраде архивске грађе
може по слободној процени да издвоји поједина документа (иако представљају
документарни материјал) како би их сачувао, уколико сматра да могу послужити
као, на пример, експонат за изложбу. Узмимо, рецимо, поништену карту за превоз
возом стару 40-50 година. Таква карта не спада у категорију архивске грађе и нема
трајни рок чувања, али свакако да може послужити за изложбу на тему железнице
или саобраћаја као експонат који би визуелно употпунио њен садржај. Дакле, архивиста у свом раду треба да се придржава прописа, стандарда, стручних упутстава и сл., али мора да буде флексибилан, прилагодљив и способан да препозна
потенцијал сваког документа са којим дође у додир током рада.
Валоризација представља важну компоненту која одређује судбину сваком
акту, због чега би посебну пажњу требало посветити приликом одређивања рокова чувања сваке врсте предмета архивске грађе, јер управо су архивисти, а првенствено историчари, ти који могу из сваког појединачног документа „извући“ битан
податак и тако процењујући његов историјски, научни, правни и сваки други
значај, те тиме предочити његову важност.
О промени рока чувања ИЛ било би пожељно донети одлуку у пакету и са
другим врстама предмета архивске грађе (нпр. картонима зарада, повредама на
раду и др.). Једно од могућих решења могло би да представља доношење једног
акта којим би били прописани рокови чувања за већину врста предмета архивске грађе у виду уредбе или нпр. Опште листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања. Такав акт би представљао полазну
основу за све остале листе које би доносили ствараоци архивске грађе прилагођавајући листу својој делатношћу, а на листе би сагласност дао надлежни архив, што
је и прописано Чланом 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности.
Архивска струка је доношењем наведеног закона, на који се дуго чекало,
добила нови замах који треба искористити за доношење низа подзаконских аката
из ове области, као и њихово осавремењивање и усклађивање са важећим прописима и потребама, са освртом на позитивна искуства архивских радника из држава
у окружењу.
Приликом евентуалног скраћивања рокова чувања требало би узети у обзир
и рокове предвиђене кривичним и прекршајним законима, односно у судским поступцима, као и у поступцима ревизије, јер могу да представљају употребљив доказни материјал.

Александар Бережнов

Закључак

И поред увођења електронског пословања и даље се свакодневно стварају
велике количине архивске грађе и документарног материјала у папирном облику,
што ствараоцима и архивима ствара извесне проблеме. Једно од решења може бити
скраћивање рока чувања код појединих врста предмета архивске грађе и документарног материјала код којих је то могуће. Предлог је и да се изврши усаглашавање многобројних Листа категорија документарног материјала са роковима чувања усвајањем Опште листе документарног материјала са роковима чувања која
би била полазна основа за све остале појединачне листе намењене специфичним
делатностима. На тај начин би се смањила количина архивске грађе и документарног материјала најпре код ствараоца исте, а затим и код архива. Исплатне листе
спадају у групу архивске грађе коју нема потребе трајно чувати, већ је потребно
одредити разуман, сврсисходан рок чувања.
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Summary
Despite implementation of electronic commerce, large quantities of archival materials
and documentary materials in paper form are still being created on every day basis. Both
creators and archives have certain problems because of that. One of the possible solutions
can be shortening of the retention period of certain files of archival materials and documentary materials when that is possible. The suggestion is to harmonize numerous lists of
categories of documentary materials with retention periods by adopting the General List
of Documentary Materials with Retention Periods that would be the baseline for all other
separate lists intended for particular activities. In that way the amount of archival materials and documentary materials would be reduced both at the creators, and then at the
archives. Payroll statements are part of the group of archival materials that do not need
to be kept as permanent records but it is needed to determine a reasonable, meaningful
retention period for their keeping.

Милена Поповић Субић1
Архив Војводине
Нови Сад, Србија

Прегледни рад

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
- појам и формирање Апстракт: Катастар непокретности је основни и јавни регистар о непокретностима
и стварним правима на њима. Доношењем Закона о премеру и катастру и уписима права на
непокретностима 1988. године, као и каснијим изменама и допунама Закона, промењен је
досадашњи начин евиденције о непокретностима и стварним правима на њима, установљава се катастар непокретности као јединствена евиденција, а престаје да важе катастар
земљишта, земљишна књига, књига тапија, интабулациона књига и књига продатих друштвених станова са хипотеком. У раду ће бити приказан поступак формирања катастра непокретности.
Кључне речи: катастар непокретности, земљишне књиге, књиге тапија, интабулациона књига, катастар земљишта, катастарски премер, право својине

Евиденција непокретности представља систематизоване податке о непокретностима који пружају сазнање о тачном положају, простирању и границама непокретности, врсти и квалитету земљишта, зградама које се на њему налазе, али и о правима
које на непокретностима (земљишту и зградама) постоје. Сви ти подаци чине потпуну евиденцију неопокретности, а могу бити садржани у јединственом регистру
или различитим евиденцијама које се међусобно допуњују.2
Потребе које се задовољавају постојањем такве евиденције су многобројне
и разноврсне (фискалне, привредне, статистичке, научне). Са правног аспекта, међутим, најважнија је чињеница да се стварна права на непокретностима стичу,
мењају и гасе, односно да се њихов промет врши уписом, заснованим на пуноважном правном основу, у одговарајући јавни регистар.3
За Републику Србију је карактеристично да су до увођења катастра непокретности егзистирала два система евиденције непокретности: систем земљишних књига и тапијски систем.
Земљишна књига има за подлогу катастар, тј. земљишна књига представља
правну евиденцију, а катастар земљишта фактичку евиденцију непокретности. Катастар земљишта је основна евиденција о фактичком стању на земљишту и објектима на њему. Земљишне књиге су јавне књиге у које се уписују непокретности:
1
2

3

архивска саветница, milena.psubic@gmail.com
Раденка Цветић, Јединствена евиденција непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1-2/, Нови Сад 2008, 513.
Исто.
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земљиште и зграде и стварна права на њима, као и нека облигациона права. Катастар земљишта води орган управе, а земљишну књигу надлежни суд. Земљишне
књиге су најпре уведене у Војводини 1855, тзв. Грунтовним редом од 15. децембра 1855. године. Пре доношења Грунтовног реда, аустријско министарство правде
је 1853. донело Уредбу којом се наређују претходне радње за оснивање земљишњих књига за краљевине Угарску, Хрватску и Славонију, Српско Војводство и
Тамишки Банат, с посебним освртом на племићки земљишни посед.4 У осталим
деловима Србије земљишне књиге уводе се 1930. године доношењем земљишнокњижних закона у Краљевини Југославији: Закона о земљишним књигама5, Закона о унутрашњем уређењу, оснивању и исправљању земљишних књига6 и Закона
о земљишно-књижним деобама, отписима и приписима од 31. децембра 1930. године. На основу ових закона донети су подзаконски прописи: Упутство за прво
оснивање земљишних књига на подручју Апелационих судова у Београду и Скопљу и Великог суда у Подгорици и Упутство за исправљање земљишних књига
код првог оснивања земљишних књига, као и Правилник за вођење земљишних
књига.7 Након доношења ових прописа земљишне књиге су осниване почев од
севера Србије, од Саве и Дунава према југу и одвојено за град Ниш, тако да је
њима отприлике обухваћена једна трећина територије Србије. У деловима земље
где оне нису уведене на основу ових земљишно-књижних закона (јужни делови Србије и Косово и Метохија) постојао је тапијски систем наслеђен из турског
времена.8 Тапија је јавна исправа коју на захтев странке издаје надлежна општина, а потврђује општински суд који води књигу тапија. У тапијским књигама се
не спроводе промене, већ се пренос права врши преносом тапије. Први Закон о
издавању тапија у Србији је донет 14. децембра 1929. године под називом Закон о
издавању тапија на подручју Апелационих судова у Београду и Скопљу и Великог
суда у Подгорици, а уз њега је као пратећи пропис донет Правилник за извршење
закона о издавању тапија од 1. фебруара 1930. године.
На основу Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације од 1946. године („Службени
лист ФНРЈ“, бр. 86/46, 105/46 и 96/47) одредбе закона о земљишним књигама и
тапијама примењивала су се као правна правила до увођења катастра непокретности.

4

5
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8

Владимир Иванишевић, Развој земљишњих књига у Војводини, Архивски анали 4, Нови
Сад 2007, 294.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 146 / 1930. године и бр. 281 – XC од 1.
децембра 1931. године.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 62/1931.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 64/1930.
Раденка Цветић, Јединствена евиденција непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1-2, Нови Сад 2008, 515.
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Катастар непокретности
Иницијативе о потреби увођења система јединствене евиденције почеле су
још пре Другог светског рата. Приликом израде Нацрта закона о катастру земљишта
од 1919. до 1928. године проф. Драгомир Андоновић залагао се за увођење јединствене евиденције. Међутим, доношењем Закона о катастру и Земљишним књигама у тадашњој Југославији (1930) преовладо је пруско-аустријски систем земљишних књига, јер је, поред многих предности, постојао на већем делу територије
и имао за основу скуп геодетски премера и катастар земљишта. Пошто је Војводина била покривена земљишном књигом, у периоду 1929-1933. године премерено је две трећине територије Србије без покрајина, а скоро на трећини њене
територије са највећим градовима основана је земљишња књига.9
Неуспео покушај спајања земљишне књиге и катастра земљишта био је
и после Другог светског рата. Влада НР Србије је 1945. године формирала комисију чији је задатак био да проучи стање, да оцену и предложи мере којима би се
регулисало даље вођење катастра земљишта и земљишне књиге као једне евиденције, али комисија ипак није дала предлог за спајање постојећих евиденција у
једну. Расправе о јединственој евиденцији интензивирале су се 70-тих година XX
века. Иницијативу за обједињавање катастра земљишта и земљишних књига покренуо је Градски геодетски завод Београда 1974. године, а подржао Извршни савет Скупштине града Београда и упутио је Извршном већу Скупштине Србије и
Скупштини Србије, са предлогом да то размотре и предузму одговарајуће мере.
Извршно веће Скупштине Србије је почетком 1976. године формирало посебну
радну групу са задатком да уради целовит извештај о стању и проблемима евиденције непокретности на територији СР Србије. „Становиште комисије Извршног већа Скупштине Србије било је да треба установити јединствену евиденцију
коју би водио један орган, да та евиденција садржи у себи и фактичку и правну
евиденцију, да служи како фискалним и статистичким циљевима тако и да пружи потпуне информације о правном стању одређене непокретности и да омогући
сигурност правног промета непокретностима.“10 Извршно веће Скупштине Србије
је 1977. године образовало посебну комисију чији је задатак био да изврши припремне радње за доношење законских прописа о јединственој евиденцији. У циљу
доношења закона вршене су провере новоустановљених образаца, а с обзиром на
значај увођења јединствене евиденције о непокретностима и потребу комплексног сагледавања тог питања и изналажења што је могуће бољих решења, било је
неопходно да се обаве многе провере и консултације, пре свега у погледу броја и
садржине нових образаца који би, поред података из земљишне књиге и катастра
земљишта, требало да буду новелирани најнеопходнијим подацима за привредне
и статистичке потребе, затим за потребе у вези са изградњом и урбанизацијом
градова, југословенском армијом итд., што је и учињено. Током 1979. и 1980. године Републичка комисија у сарадњи са Републичком геодетском управом, Репу9

10

Миланко Буљугић, Од катастра до тзв. јединствене евиденције, Анали Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000, 305.
Малиша Живановић, Катастар земљишта или катастар непокретности, Анали
Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000, 281.
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бличким секретаријатом за правосуђе и општу управу, Републичким секретаријатом за финансије и другим заинтересованим републичким органима и организацијама, као и са Градом Београдом, интензивно је радила на провери нових
образаца у општинама Врање, Неготин, Шабац и Крагујевац, односно на функционисању јединствене евиденције практичном применом. Том приликом је констатовано да је у току провере утврђено да обрасци јединствене евиденције обухватају
податке који су садржани у катастру и земљишној књизи, као и друге најосновније
податке који ће се користити за привредне, управне и статистичке потребе, за утврђивање катастарског прихода, израду просторних планова и друге потребе органа, радних и других организација, радних људи и грађана.11
Иако су идеје о успостављању јединствене евиденције потицале од геодетске струке, разлози за увођење јединствене евидеције своде се на следеће: несагласност евиденција са фактичким стањем, неажурни подаци катастра земљишта
према стварном стању земљишта и непокретнсти, неслагање података у земљишним књигама и катастру земљишта и „непокривеност“ целе територије Републике
са земљишним књигама. Међутим, према мишљењу неких аутора, идеја за успостављање јединствене евиденције извучена је из погрешно представљеног закључка да подаци о усаглашености стања у земљишној књизи, односно књизи тапија,
са фактичким стањем указују да земљишна књига, а посебно књига тапија, не одговарају фактичком стању, што даље указује да овом евиденцијом није постигнута одговарајућа сврха, због чега проистичу штетне материјалне последице како по
друштвену заједницу, тако и по појединце. Упис у земљишну књигу је добровољан,
дакле зависи од воље титулара непокретности. Такође, да би се промена у погледу
измене облика парцеле или изграђености могла провести у земљишној књизи она
мора бити прво снимљена и проведена у катастру земљишта.12 Законом о катастру
земљишта из 1928. и Правилником о одржавању катастра из 1930. године, одређено је да катастарски операт мора бити у непрекидној и сталној сагласности са фактичким стањем у природи и земљишном књигом (грунтовницом). Уредба о ка- тастру из 1953. године изоставља сагласност са земљишном књигом, а у касније донетим изменама прописа губи се и обавеза сагласности са фактичким стањем. У
периоду 1929-1933, значи за пет година, премерено је 2/3, а од 1953. до 1990, за
40 година, само 1/3 територије Србије.13 Ажурност катастра земљишта није одговорила захтевима, односно фактичком стању које је настајало услед арондације,
комасације земљишта као и изграђеним објектима у друштвеној својини. Што се
тиче земљишних књига истицано је да на територији Србије без покрајина, од
укупно 114 општина, само у 26 постоји земљишна књига или да је од укупно
4.086 катастарских општина, само 790 обухваћено земљишном књигом. То значи
да је земљишном књигом обухваћено свега 1.158.230 хектара (око 20,7%). По другим изворима, земљишне књиге су основане и важе на најзначајнијој и најгушће
11

12

13

Богдан Богдановић, Систем јединствене евиденције „дилеме које то више нису“, Анали
Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000, 377.
Малиша Живановић, Катастар земљишта или катастар непокретности, Анали
Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000, 280.
Миланко Буљугић, Од катастра земљишта до тзв. јединствене евиденције..., Анали
Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000, 304-355.
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насељеној територији РС. То су: цела Војводина, што чини 24,3%; Београд, Земун,
Лазаревац, Обреновац, Сопот, Младеновац, Крагујевац, Аранђеловац, Баточина,
Кнић, Рача, Топола, Смедерево, Велика Плана, Смедеревска Паланка, половина
територије Чачка, град Чачак, Горњи Милановац, Гуча, Ваљево, Мионица, Љиг,
Лајковац, Уб, Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Мало Црниће, Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељево, град Ниш и његова околина - Нишка Бања,
Мерошина, Просек, Горња Вражина, Малча, Кнежица, Палиград, Доња Топаоница, Врело и Јасеновик, а што све чини најмање 48% територије Републике Србије
без Војводине. Према изложеном, земљишне књиге су основане и важе не на 26%,
како се то погрешно узима, него на око 60% територије Републике Србије.14
Савезно извршно веће и извршна већа скупштина социјалистичких република и аутономних покрајина бивше СФРЈ, на предлог Кординационог одбора за
имовинске односе, 1985. године донели су Ставове о заједничким основама евиденције непокретности и права на непокретностима, у којима су констатоване чињенице да је стварно стање евиденције непокретности и права на непокретностима
незадовољавајуће јер због застарелости, неажурности и ограничености не може
пратити постојеће промене, да постоји потреба за целовитом, потпуном, савременом и ажурном евиденцијом о непокретностима која би се користила у различите сврхе. Остварењу овог циља може да послужи јединствена евиденција која би
обједињавала у себи досадашњу двојну евиденцију (фактичку и правну). Саставни
део евиденције морају бити подаци премера, чије прикупљање и обрада треба да
се врше на начин који ће омогућити коришћење тих података за целу територију
друштвене заједнице. Проверавање и утврђивање носилаца права на непокретностима треба да врши исти орган који врши проверу техничких података, а да
ту евиденцију води орган управе и то према управном поступку и посебним процесним одредбама садржаним у законима о евиденцији непокретности и права на
непокретностима.15
Јединствена евиденција непокретности и стварних права на њима у правни
систем Републике Србије уведена je 1988. године када је донет Закон о премеру и
катастру и уписима права на непокретностима.16 Полазне основе за овај Закон биле
су одредбе Закона о премеру и катастру земљишта, а унете су и одредбе из правних
правила земљишно-књижног права (задржана су основна начела земљишних књига
уз извесна одступања). Овим Законом је уведено начело официјелности, тј. уписа
по службеној дужности, што представља одступање у односу на систем земљишних књига. Тада је започета регулаторна реформа у области евиденција о непокретностима и стварним правима на њима. Било је предвиђено да се јединствена евиденција непокретности уведе у року од десет година. Тек након уставних промена
деведесетих година интензивирају се активности на измени прописа у овој облас14

15

16

Радован Чогурић, Критички осврт на Закон о државном премеру и катастру и уписима
права на непокретностима, Анали Правног факултета у Београду 1-6, Београд 2000,
379.
Манојло Миладиновић, Катастар непокретности у Србији, Анали Правног факултета
у Београду 1-6, Београд 2000, 337.
Службени гласник СР Србије, бр. 17/88, 18/90. и Службени гласник Републике Србије,
бр. 13/90.
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ти, па је 1992. године донет нов Закон о државном премеру и катастру и уписима
права на непокретностима.17
Катастар непокретности је јавна књига која представља основну евиденцију
о непокретностима и правима на њима.18 Републичком геодетском заводу, као посебној организацији Владе Републике Србије, поверено је вођење катастра непокретности.
Катастар непокретности садржи податке о земљишту (назив катастарске општине, број, облик, површина, начин коришћења, бонитет, катастарска класа и катастарски приход катастарске парцеле), зградама, становима и пословним просторијама, као и о посебним деловима зграда (положај, облик, површина, начин коришћења, спратност и собност) и другим грађевинским објектима, али и податке
о правима на њима и носиоцима тих права, теретима и ограничењима.19 Подаци
се утврђују и уписују у катастар непокретности у односу на катастарску општину
и катастарску парцелу.
Катастар непокретности састоји се од:
1) радног оригинала плана (копија архивског оригинала, а служи за одржавање
премера и катастра непокретности);
2) збирке исправа - оригинали или оверени преписи исправа од значаја за упис
права на непокретностима. Исправе у збирци улажу се по годинама, за сваку
катастарску општину, и чувају се трајно;
3) катастарског операта који се састоји из листова непокретности. Лист непокретности садржи податке о: земљишту (А лист), носиоцу права на земљишту (Б лист), згради, стану и пословној просторији, као посебним деловима зграде и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима (В
лист), теретима и ограничењима (Г лист). Катастарски операт израђује се
и одржава аутоматском обрадом података. Подаци које садржи катастарски
операт уписују се, обрађују и чувају на магнетном медију или на други начин
који је погодан за аутоматску обраду података.
На основу података унетих у листове непокретности формирају се списак
катастарских парцела, сумарник катастарског прихода, збирни преглед површина и
катастарског прихода према начину коришћења и катастарским класама и азбучни
преглед власника, носилаца права коришћења и држалаца непокретности.
Израда катастра непокретности обухвата утврђивање катастарске територијалне јединице, прикупљање података о непокретностима и правима на њима које
не садржи катастар земљишта, катастарско класирање и бонитирање земљишта,
излагање на јавни увид података из катастра земљишта, података премера и катастарског класирања земљишта и утврђивање података о правима на непокретностима, као и израду катастарског операта и устројавање збирке исправа.
17

18
19

Службени гласник Републике Србије, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 15/96,
34/01, 25/02. и 101/2005.
Члан 4. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима.
Исто, члан 37.
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У катастарској општини за коју је израђен катастар непокретности, даном
почетка његове примене престају да важе земљишне књиге, књиге тапија и катастар земљишта. Земљишна књига, књига тапија и остала документација коју
преузима Републички геодетски завод предају се по истеку три године Архиву
Србије, односно Архиву Војводине, као документа трајне вредности. Одредбе које
прописују да се земљишна књига, књига тапија и остала документација предају
Архиву Србије и Архиву Војводине изостављена је у каснијим изменама и допунама Закона.
Подаци о основним геодетским радовима, архивски оригинали плана и карте, технички извештаји о формирању база података плана и карте, оригинали карата бонитирања земљишта, са описима педолошких профила и резултатима лабораторијских анализа узорака и оригинални записници о омеђавању катастарских
општина, чувају се у посебном архиву Републичког геодетског завода. Подаци премера, катастра непокретности и катастра водова чувају се у посебно обезбеђеним
просторијама код Републичког геодетског завода. Планови, геодетски елаборати и
катастарски операт не могу се износити из просторија Републичког геодетског завода.20
Септембра 2009. године донет је нови Закон о државном премеру и катастру.21 Закон имао је низ измена и допуна на претходна законодавна решења, а које
се односе на организацију геодетских радова, уписа у катастар, измене у погледу
усаглашавања са е-управом и додавањем других регистара. У том смислу, Законом
уређују се стручни послови и послови државне управе који се односе на државни
премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру
геопросторних података и геодетски радови у инжењерско-техничким областима.22
Регулатива састава катастра непокретности садржана у Закону о државном
премеру и катастру из 2009. године израз је тежње законодавца да се превазиђе
дугогодишњи изглед јединствене евиденције непокретности као механичког споја
катастра земљишта и земљишне књиге. Према Закону о државном премеру и катастру, катастар непокретности састоји се од елабората премера, збирке исправа
и базе података катастра непокретности. Њено суштинско појмовно обележје које
је разликује у односу на друге системе евиденције непокретности је обједињавање
фактичког и правног стања непокретности на једном месту у надлежности једне
институције и то управне власти.23 Док је катастарски операт као скуп листова
непокретности на неки начин опонашао главну књигу земљишне књиге као скуп
земљишно-књижних уложака, база података катастра непокретности представља
потпуно нову концепцију вођења података о непокретностима и правима на њима.
Састав катастра непокретности, уређен дерогираним Законом о државном премеру
20
21
22
23

Исто, члан 127-129.
Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09.
Исто, члан 1.
Раденка Цветић, Састав катастра непокретности, Зборник радова Правног факултета
у Новом Саду 2, Нови Сад 2011, 155-165.
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и катастру и уписима права на непокретностима из 1992. године, представљао је
практично механички спој катастра земљишта и земљишне књиге. Међутим, важећим Законом састав катастра непокретности измењен је у правцу стварања у
правом смислу речи јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима у виду базе података која приказује комплетно (фактичко и правно) стање непокретности.24
Катастар непокретности је основни јавни регистар о непокретностима и
стварним правима на њима. У катастар непокретности уписују се стварна права на
непокретностима и непокретности.
Права која се уписују су право својине, право сусвојине, право заједничке својине, право коришћења, право закупа, право службености, хипотека и друга стварна права на непокретностима прописана законом. Својина и друга стварна права на непокретностима се стичу, преносе и ограничавају уписом у катастар
непокретности (конститутивно дејство уписа), а престају брисањем уписа.
Непокретности које се уписују у катастар непокретности су:
• земљиште (катастарске парцеле пољопривредног, шумског, грађевинског,
водног и другог земљишта);
• надземни и подземни грађевински објекти (зграде свих врста, привредни
објекти, објекти културе, спорта и рекреације, склоништа и други грађевински објекти);
• посебни делови објеката који чине грађевинску целину (стан, пословни простор, гаража и други).
Катастар непокретности састоји се од:
1) елабората премера – скупa докумената и података насталих у поступку
пројектовања и реализације катастарског, комасационог премера или постојећег премера, на основу којих се оснива или обнавља катастар непокретности;
2) збирке исправа – скуп исправа на основу којих је извршен упис или брисање
уписа на непокретностима;
3) базе података катастра непокретности.25
База података катастра непокретности јесте скуп геопросторних и других
података о непокретностима, стварним правима и одређеним облигационим правима на њима, и нарочито садржи податке о парцелама, објектима, посебним деловима објеката, имаоцима права на непокретностима.26 Подаци приказују комплетно (фактичко и правно) стање непокретности. Из базе података катастра непокретности издаје се катастарски план у дигиталном или аналогном облику, за
24
25

26

Исто.
Члан 67. Закона о државном премеру и катастру, Службени гласник Републике Србије,
број 72/09, 18 / 2010, 65/ 2013, 15/ 2015 - УС, 96 / 2015, 47 / Аутентично тумачење, 113 /
2017 - др. закон, 27 / 2018 - др. закон, 41 / 2018 - др. закон, 9 / 2020 - др. Закон.
Исто, члан 70.
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једну или више парцела и лист непокретности, за непокретност или имаоца права
(подаци о свим непокретностима које припадају једном лицу).
У бази података катастра непокретности воде се подаци Адресног регистра27 и Регистра просторних јединица.28
Катастарски премер врши се у циљу оснивања или обнове катастра непокретности. Катастарски премер је геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима и имаоцима права на непокретностима. Геодетско мерење врши се
геодетским методама за хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности у државном референтном систему. Подаци добијени геодетским мерењем и
прикупљањем података чине елаборат премера. Елаборат премера и збирка исправа чувају се трајно.
Катастарске територијалне јединице јесу катастарска парцела, катастарска
општина и катастарски срез. Катастарска парцела је основна катастарска територијална јединица и представља део земљишта у катастарској општини одређен
границом (међом) и означен јединственим бројем, на коме постоји право својине.
Катастарска општина је територијална јединица која, по правилу, обухвата подручје
једног насељеног места за коју се законом утврђује назив и која представља основну јединицу за коју се врши катастарски премер и оснива, обнавља и одржава
катастар непокретности. Катастарски срез јесте територијална јединица за катастарско класирање земљишта. Катастарски премер врши се у катастарској општини или њеном делу и садржи постављање допунских геодетских референтних тачака за хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности и одређивање
њихових координата, идентификацију и обележавање границе катастарске општине, обележавање граница катастарске парцеле, геодетско мерење и прикупљање
података о непокретностима према фактичком стању, прикупљање података о имаоцу права на непокретности и катастарско класирање земљишта. У поступку катастарског премера може се вршити и бонитирање земљишта.29
27

28

29

Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, Службени гласник Републике Србије, број 9 од 4. фебруара 2020, 32. Регистар просторних јединица је јавна
евиденција која садржи алфанумеричке и геопросторне податке о просторним јединицама. Врсте просторних јединица су: Република Србија, аутономна покрајина, управни
округ, јединица локалне самоуправе (Град Београд, град, општина), градска општина,
катастарски срез, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички
круг, пописни круг и подручје бирачког места, као и просторне јединице дефинисане
номенклатуром статистичких територијалних јединица.
Исто, 32. Адресни регистар је јавни регистар који садржи податке о улицама утврђеним
одлукама јединице локалне самоуправе и кућним бројевима. Адресни регистар садржи
изворне податке: назив улице, матични број улице, врста улице, кућни број, јединствени
адресни код, као и геопросторне и историјске податке о улицама и кућним бројевима,
као и преузете податке: назив и матични број општине; назив и матични број насељеног
места; назив и матични број катастарске општине; број катастарске парцеле; број дела
катастарске парцеле под објектом за објекте који су уписани у базу података катастра
непокретности.
Члан 45. Закона о државном премеру и катастру, Службени гласник Републике Србије,
број 72/09, 18 / 2010, 65/ 2013, 15/ 2015 - УС, 96 / 2015, 47 / Аутентично тумачење, 113 /
2017 - др. закон, 27 / 2018 - др. закон, 41 / 2018 - др. закон, 9 / 2020 - др. Закон.
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За упис стварних права на напокретностима, предбележбе и забележбе, прописани су општи услови који увек морају бити испуњени. То су: постојање уписане
непокретности и правног претходника (имаоца права у погледу којег се упис захтева или је предбележено као ималац тог права) у катастру непокретности и исправе за упис. Ако се врши упис стварних права на новоизграђеном објекту или на
стану стеченом уговором о откупу стана у друштвеној, односно државној својини, не захтева се постојање уписаног претходника.
Упис се врши на основу јавне и приватне исправе за упис која је по садржини и форми подобна за упис.30 Исправа за упис мора да садржи место и датум
састављања, односно овере, означење непокретности на коју се исправа односи
према подацима катастра непокретности (катастарска општина, број и површина
парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног дела објекта), презиме, име и име једног родитеља, односно назив, пребивалиште, односно боравиште
или седиште и јединствени матични број грађана, односно матични број уписаног
претходника и лица у чију корист се упис захтева. Исправа за упис прилаже се у
оригиналу или овереној копији или у другом облику прописаном законом, а ако је
исправа на страном језику уз њу треба доставити и оверен превод.
Приватна исправа, односно исправа о правном послу, поред општих услова
који важе за исправу за упис, да би била подобна за упис, мора бити сачињена у
писаној форми уз оверу потписа лица између којих се исправа сачињава и садржати изјаву о дозволи уписа која није условљена нити орочена (традиционално
означавана као clausula intabulandi у земљишно-књижном систему).
Јавна исправа је исправа коју је у прописаном облику издао суд, надлежни државни и други орган у границама својих овлашћења, као и исправа коју је у
таквом облику издала, односно сачинила, у вршењу јавних овлашћења, друга организација или лице. Она мора бити правоснажна, односно извршна, да би била
подобна за упис. Јавне исправе су и јавнобележничке исправе и одлуке које су
сачинили, издали, донели или потврдили јавни бележници.
Оснивање катастра непокретности
Катастар непокретности оснива се у катастарским општинама у којима је
на снази катастар земљишта, односно земљишна књига, књига тапија и интабулациона књига. По правилу, оснива се за целу катастарску општину.
Поступак оснивања катастра непокретности спроводи се кроз излагање на
јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима од стране
комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима. У том поступку се правни подаци (подаци из земљишне књиге или
књиге тапија) и фактички подаци (подаци из катастра земљишта) излажу на јавни
увид и међусобно се усклађују. Као резултат тога формира се база података катастра непокретности која садржи и фактичке и правне податке о непокретностима.
Од дана почетка оснивања катастра непокретности промене везане за непокретности и имаоца права на непокретностима не проводе се у катастру земљишта,
земљишној књизи и књизи тапија.
30

Исто, члан 86.
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Надлежни судови су дужни да Републичком геодетском заводу предају
земљишну књигу и књигу тапија, као и нерешене захтеве за упис промена, а имаоци права на непокретности, државни и други органи, предузећа, установе и друге организације дужни су да на захтев Завода доставе податке о непокретностима
које имају у својим евиденцијама.
Јавни оглас о оснивању катастра непокретности објављује се јавним огласом и на интернет страници Републичког геодетског завода у којем се лица која
сматрају да имају правни интерес позивају да учествују у поступку оснивања катастра непокретности и одређује рок за оснивање катастра непокретности. О поступку излагања води се записник на који се може уложити приговор. Поступак
излагања сматра се завршеним истеком рока за оснивање катастра непокретности
утврђеног у јавном огласу. Када Републички геодетски завод утврди да је катастар непокретности основан у складу са законом, да има прописан састав и садржину, потврђује га решењем које се објављује на интернет страници Републичког геодетског завода. Од дана доношења овог решења примењује се катастар
непокретности и почињe фаза одржавања катастра непокретности.
Катастар непокретности оснива се према подацима:
1) катастра земљишта, земљишне књиге и књиге тапија, односно интабулационе књиге и података комасације која није проведена у катастру земљишта,
односно земљишној књизи (непроведена комасација) и према подацима књиге продатих друштвених станова сахипотеком;
2) катастарског или комасационог премера.
Када се оснивање катастра непокретности врши према подацима катастра
земљишта, земљишне књиге, књиге тапија, односно интабулационе књиге и непроведене комасације, подаци о непокретности уписују се према подацима катастра
земљишта, подацима земљишне књиге, књиге тапија, односно интабулационе књиге, књиге продатих друштвених станова са хипотеком, непроведене комасације и
накнадно прикупљеним подацима о непокретностима. Упис података о непокретностима, према катастру земљишта, врши се у катастарским општинама где не постоји земљишна књига, односно књига тапија.
За упис права својине на парцели, објекту и делу објекта, законом су таксативно набројани услови у случају када се упис својине врши према подацима из
катастра земљишта.
За имаоца права својине на парцели уписује се, према стању последњег уписа у катастру земљишта, лице које је у катастру земљишта уписано до 6. априла
1941. године, лице које је у катастру земљишта уписано после 6. априла 1941. године, ако је тај упис извршен на основу исправе која је у време уписа била подобна за стицање права својине на парцели и лице које је уписано у катастар земљишта у поступку првог премера који је израђен после 6. априла 1941. године.
Као држалац се уписује лице које је последње уписано у катастру земљишта ако је парцела у његовом поседу, а није се могло уписати као ималац права
својине, а ако нема лица које испуњава те услове, као држалац уписаће се лице
које није уписано у катастру земљишта ако се утврди да је парцела у његовом поседу.
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За имаоца права својине на објекту уписује се једно од следећих лица: градитељ који има право својине, односно градитељи који имају право сусвојине или
заједничке својине на парцели, изузетно се могу уписати и сувласник или заједничар на парцели који је од свих осталих стекао право које га овлашћује да на
парцели изгради објекат; градитељ који је ималац другог одговарајућег стварног
права на парцели ако је за објекат издата грађевинска дозвола или је објекат изграђен у време кад грађевинска дозвола није била услов за градњу; градитељ
коме је издата грађевинска и употребна дозвола.
Као држалац се уписује градитељ објекта или држалац парцеле који се не
може уписати као носилац својине и лице коме је издата грађевинска дозвола за
градњу објекта привременог карактера.
За имаоца права својине на посебном делу објекта уписује се једно од следећих лица: лице које је ималац права својине на објекту, лице које приложи уговор о откупу стана у друштвеној, односно државној својини, сачињен у складу са
законом и лице које има исправу за упис права својине ако своје право изводи од
имаоца права својине на објекту.
Као држалац уписује се лице које се не може уписати као ималац права својине на посебном делу објекта, ако има исправу која води стицању својине на посебном делу објекта.
У катастарским општинама у којима, поред катастра земљишта, постоји и
земљишна књига, књига тапија, односно интабулациона књига за имаоца права
својине на парцели, објекту и посебном делу објекта уписује се лице које је последње уписано у земљишној књизи, односно књизи тапија и лице које има основ за упис права својине, ако то право изводи од лица које је последње уписано
у земљишној књизи, односно књизи тапија. За имаоца права својине посебног
дела објекта уписује се лице које приложи уговор о откупу стана у друштвеној,
односно државној својини сачињен у складу са законом.
Ако нема лица које се може уписати за имаоца права својине, као држалац
на објекту или посебном делу објекта уписује се лице које се не може уписати
као носилац права својине, ако је у поседу објекта, односно посебног дела објекта,
и ако има исправу која води стицању права својине.
На објектима или посебним деловима који нису уписани у земљишну књигу, упис права својине врши се сходном применом одредаба о упису права својине и упису држаоца на објекту и посебном делом објекта према подацима катастра земљишта.
На непокретностима које нису уписане у књигу тапија, а уписане су у катастар земљишта, упис права врши се сходном применом одредаба о упису права
својине и упису држаоца на парцели, објекту и посебном делу објекта према подацима из катастра земљишта.
У катастарским општинама у којима постоји интабулациона књига, подаци
о теретима из те књиге уписују се у катастар непокретности, ако је право на непокретности уписано према подацима из земљишних књига, књиге тапија, односно
катастра земљишта.
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Упис непокретности и стварних права на непокретностима према подацима
непроведене комасације врши се на основу решења о расподели комасационе масе.
Како се у поступку оснивања катастра врши усаглашавање података о фактичком и правном стању непокретности, могуће је да постоји несагласност података у катастру земљишта и земљишним књигама, односно књизи тапија. У случају несагласности података у наведеним евиденцијама, упис права својине уписаће се према подацима из земљишне књиге, књиге тапија и интабулационе књиге, а остали подаци о непокретностима сходно подацима из катастра непокретности. Ако је у катастру земљишта касније извршен упис на основу исправе или
у обнови премера катастра у односу на упис у земљишне књиге, упис права својине извршиће се према одредбама за упис својине на парцели, објекту или делу
објекта према подацима из катастра земљишта.
Оснивање катастра непокретности према подацима катастарског премера
врши се у поступку излагања. Када у поступку излагања нису оспорени подаци
о парцели и стварним правима на парцели и подаци о објекту и посебном делу
објекта који су привремено уписани у базу података катастра непокретности, ти
подаци утврђују се као коначни. Подаци нису оспорени ако се уредно позвано
лице не одазове позиву, сматра се да је сагласно са подацима привремено уписаним у базу података катастра непокретности. Стварна права на објекту и посебном делу објекта коначно се утврђују сходном применом одредаба o упису права својине према подацима катастра земљишта. Терети и ограничења уписани у
земљишној, односно у интабулационој књизи, преузимају се и уписују у базу података катастра непокретности.
Ако имаоци права нису сагласни са привремено уписаним подацима о непокретностима проверавају се и отклањају евентуалне грешке у прикупљању података о непокретностима, исправљају подаци привремено уписани у базу података катастра непокретности и коначно утврђују прави подаци. У случају да имаоци права нису сагласни са привремено уписаним подацима о стварним правима
на непокретностима, ти подаци се упоређују са подацима из катастра земљишта,
земљишне књиге, књиге тапија и интабулационе књиге и утврђивање стварних
права врши се сходном применом одредаба о упису права својине према подацима катастра земљишта и одредаба о упису права својине према подацима земљишне књиге, књиге тапија и интабулационе књиге.
У поступку излагања води се записник у који се уписују подаци о непокретностима и стварним правима на њима. На записник учесници у поступку могу
уложити приговор у року од осам дана од дана уручења записника, а лица која нису учествовала у поступку излагања, односно имаоци правног интереса, могу поднети приговор најкасније до завршетка оснивања катастра непокретности.
Подаци о непокретностима и стварним правима на њима уписани у записнику који нису оспорени у поступку излагања уписују се у катастар непокретности без доношења решења о упису. Подаци који су оспорени уписују се у катастар непокретности даном доношења решења по приговору, уз упис по службеној дужности забележбе ради чињења видљивим да решење није коначно.
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Подаци о непокретностима и стварним правима на њима уписују се у катастар
непокретности и на основу другостепеног решења или на основу судске одлуке из
управног спора.
Катастар непокретности примењује се од дана доношења решења о утврђивању катастра непокретности. Промене настале после оснивања катастра непокретности спроводе се у поступку одржавања катастра непокретности.
Одржавање катастра непокретности
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Одржавање катастра непокретности је прикупљање, утврђивање и провођење насталих промена на непокретностима и стварним правима на њима, које су
од утицаја на податке катастра непокретности настале после потврђивања катастра непокретности у складу са одредбама овог закона. Одредбама Закона такстативно су наведене промене на непокретностима и стварним правима које су
предмет одржавања катастра непокретности.31 Ималац права на непокретности
дужан је да у року од тридесет дана од настанка промене поднесе захтев за провођење промене Служби. Завод по службеној дужности прати промене на непокретностима. Праћење се врши упоређењем података катастра непокретности са
подацима добијеним периодичним снимањем територије Републике Србије из
ваздуха или подацима добијеним другим методама и поступцима.
Поступак уписа у катастар непокретности
Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова32 уређена су
правила поступка уписа у катастар непокретности и катастар водова у њиховом
одржавању, предмет и врсте уписа у том поступку и правила поступка издавања
извода из наведених регистара. Циљ овог закона je успостављање и одржавање
тачне и потпуне евиденције о непокретностима у интересу сигурности правног
промета, који се постиже ажурним уношењем потпуних и тачних података о непокретностима и правима на њима у катастар непокретности и катастар водова.33
Поред тога, одредбе које се односе на поступке уписа и објављивања података
прилагођене су захтевима електронске управе.
31

32
33

Промене у поступку одржавања, у смислу овог закона, јесу промене на непокретностима
и стварним правима на њима настале: 1) деобом, спајањем парцела, променом граница
парцела или реализацијом пројекта парцелације; 2) изградњом, реконструкцијом, доградњом, уклањањем објекта и формирањем посебних делова објекта; 3) реконструкцијом и доградњом посебног дела објекта, деобом или спајањем посебних делова објеката; 4) променом начина коришћења објекта и посебног дела објекта; 5) променом врсте и
начина коришћења земљишта; 6) утврђивањем и променом кућног броја као и променом
назива улице и трга; 7) променом граница, назива и матичних бројева просторних јединица; 8) променом лествице катастарског прихода; 9) променом вредности непокретности; 10) променом која се односи на стицање, пренос, ограничење и престанак стварног
права или држаоца непокретности; 11) променом личних, статусних и других података о
имаоцу права на непокретности (члан 114).
Службени гласник Републике Србије, бр. 41 /2018, бр. 95/ 2018, 31/2019, 15/2020.
Исто, члан 1, 2.
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Законом је потврђено начело уписа које подразумева да се својина и друга стварна права на непокретностима и водовима стичу, преносе и ограничавају
уписом у катастар, а да престају брисањем тог уписа, те да се само у случајевима
одређеним законом својина и друга стварна права на непокретностима и водовима могу стећи и пре уписа у катастар, али да и тада тек уписом производе правно
дејство према савесним трећим лицима. Начело законитости подразумева да Завод, одлучујући о упису у катастар, проверава да ли су испуњени услови за упис
прописани овим законом и другим прописима, осим ако се промена врши на основу пресуде суда, јавнобележничке и друге јавне исправе, у ком случају не врши
проверу законитости те промене, с обзиром на то да се о законитости промене води
рачуна у поступку доношења, састављања, односно потврђивања (солемнизације)
те исправе.34
Врсте уписа у катастар непокретности су упис непокретности, упис права,
предбележби и забележби.
Упис непокретности је упис података о парцели, објекту и посебном делу
објекта. За сваку непокретност појединачно одређује се и уписује јединствени матични број непокретности. Подаци о парцели уписују се на основу елабората геодетских радова, као и исправе за упис када је то прописано законом. Подаци о
објекту уписују се на основу елабората геодетских радова и података о објекту
из употребне дозволе, односно грађевинске дозволe.35
У катастар непокретности уписују се стварна и друга права на непокретностима у складу са законом. О имаоцу права уписују се следећи подаци: име, име
једног родитеља и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта и јединствени матични број грађана, а за странца уместо јединственог матичног броја
грађана идентификациони број из важеће путне исправе коју је издао надлежни
орган, односно за правно лице пословно име, адреса седишта и матични број, односно број уписа у регистар или евиденцију ако нема матични број, а за страно
правно лице уместо матичног броја број уписа у регистар државе седишта и назив
тог регистра.
Право својине на непокретности уписује се као својина, сусвојина и(ли) заједничка својина. Законом су формално наведени услови за упис стварних права, са
нагласком на упис заједничке брачне својине.36
Предбележба је упис којим се условно стичу, преносе, ограничавају или престају стварна права на непокретностима, а забележба је упис којим се у катастар
непокретности уписују чињенице које су од значаја за заснивање, измену, престанак или пренос стварних права на непокретностима, које се односе на личност
имаоца права, на саму непокретност или на правне односе поводом непокретности.
О упису у катастар непокретности у првом степену одлучује Служба, надлежна организациона једница Републичког геодетског завода, док у другом степену по жалби одлучује Завод.
34
35
36

Исто, члан 3.
Исто, члан 5.
Види члан 7.
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Законом се уводи обавезност доставе поднесака, доказа и аката у електронској форми кроз е-шалтер. Изузетно, жалбу и друге правне лекове, као и доказе
који се уз њих прилажу, странка може доставити у форми папирног документа.
Захтев за упис у катастар непокретности, односно катастар водова, може се поднети у форми папирног документа до 31. децембра 2020. године.
Упис у катастар непокретности врши се по службеној дужности и по захтеву странке.
Поступак уписа по службеној дужности покреће се одмах по пријему исправе коју јој по службеној дужности доставља обвезник доставе, по ступању закона на снагу, односно у року прописаном законом, ако се упис у катастар непокретности врши по сили закона. Обвезник доставе су лица, односно органи који
су ради уписа у катастар непокретности дужни да по службеној дужности Служби преко е-шалтера доставе исправе које доносе, састављају, потврђују или оверавају. То су:
-- судови, који достављају извршне одлуке донете у првостепеном поступку а
које представљају подобан правни основ за упис у катастар непокретности;
-- јавни бележници, који достављају јавнобележничке исправе које састављају,
потврђују или оверавају, односно извршне одлуке које доносе, у оквиру законом поверених јавних овлашћења, а које представљају подобан правни основ
за упис у катастар непокретности;
-- јавни извршитељи, који достављају извршне одлуке у случајевима и на начин прописан законом који уређује извршни поступак, а које представљају
подобан правни основ за упис у катастар непокретности;
-- органи јавне управе и други органи и организације који у вршењу јавних
овлашћења доносе одлуке које представљају основ за упис у катастар непокретности, достављају извршне одлуке и друга акта која представљају подобан правни основ за упис у катастар непокретности.37 Ако исправу доставља
јавни бележник, он доставља и пореску пријаву.
Законом су одређени рокови за достављање исправе која је правни основ за
упис промене у катастру и то:
-- јавни бележник, у року од 24 часа од тренутка састављања, потврђивања,
односно оверавања јавнобележничке исправе, тј. од дана извршности одлуке
коју је донео у повереном послу, о чему издаје потврду странкама;
-- суд, у року од три радна дана од извршности одлуке коју је донео у предмету
у ком води првостепени поступак;
-- јавни извршитељ, у року прописаном законом којим се уређује извршење и
обезбеђење;
-- државни орган, орган јединице локалне самоуправе и други субјекти, у року
од 24 часа од дана извршности одлуке која је основ за упис.
37

Исто, члан 22.
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У случају да се поступак уписа води по захтеву странке, странка је дужна да преко е-шалтера достави захтев по прописаном обрасцу и исправу која је
основ за упис у катастар. Странка у захтеву изричито наводи ако жели да јој се
решење достави препорученом пошиљком, односно у папирном облику, јер је правило да се одлука доставља у форми електронског документа преко електронског
сандучета.
Документи који су основ за упис у катастар достављају се у електронској
форми (то су документи који су изворно настали електронски), а документи који
су настали у папирном облику се дигитализију, а истоветност се потврђује електронским потписом и електронским печатом јавног бележника, односно другог
овлашћеног лица (адвоката, предузетника који обавља геодетске радове...). Лице
које је дигитализовало документ оригинални документ чува у складу са законом.
Уз захтев се достављају исправе за упис у оригиналу, овереном препису или овереној копији, као и доказ о уплаћеној такси. Захтев за упис и документа достављена у папирној форми Служба је дужна да дигитализује и да електронским квалификованим потписом овлашћеног лица потврди истоветност електронске копије оригиналу, чиме та копија добија исту доказну снагу као оригинал у поступку
уписа у катастар, а изворни документи у папирној форми чувају се у складу са
законом.
О захтеву за упис Служба одлучује решењем, ако су испуњени формални
услови: да је надлежна за поступање по достављеној исправи, да је достава исправе извршена од стране обвезника доставе, као и да је исправа која је основ за
упис промене донета, састављена, потврђена, односно оверена у оквиру законом
утврђене стварне надлежности обвезника доставе (осим за јавне бележнике), да
достављена исправа представља правни основ за упис у катастар непокретности
по службеној дужности, да је документација прописана законом, да су чињенице
о непокретности и лицима које су наведене у исправама које су основ за упис у
складу са стањем катастра непокретности у тренутку одлучивања о упису. Служба не проверава законитост промене у исправи која је основ за упис јер се она
проверава у поступку и јер о томе води рачуна обвезник доставе у поступку солемнизације. У случају да је странка поднела захтев, потребно је и да су успуњени
следећи услови: да постоји правни интерес за подношење захтева и да захтев садржи све прописане податке.
Решење о упису у катастар доноси се у форми електронског документа, у
року од пет дана ако је захтев поднео обвезник доставе, односно у року од петнаест дана ако је захтев поднела странка. Доставља се лицима на која се односи упис
и обвезнику доставе који је Служби доставио исправу за упис. Достава се врши
преко јединственог електронског сандучића у складу са правилима елетронске
управе. Лицу које нема јединствени електронски сандучић решење се доставља у
форми одштампаног примерка електронског документа, овереног у складу са законом који уређује електронско пословање, препорученом пошиљком преко поштанског оператора. Након експедовања решења, Служба решење оглашава и на веб
презентацији Завода. Достава странци ће се сматрати извршеном даном пријема
решења (преко електронског сандучића или поштом) и истеком рока од 30 дана од

527

ЗБОРНИК РАДОВА 4 / COLLECTION OF PAPERS 4

528

дана оглашавања решења на веб презентацији Завода, ако достава није извршена
на претходно описан начин.
У складу са правилима електронске управе Завод преко своје интернет
странице www.rgz.gov.rs обезбеђује јавност података катастра и приступ подацима
ГКИС-а.38 Приступ подацима се обезбеђује непрекидно и без накнаде, на начин
који не повређује заштиту података о личности, јавну доступност основних података катастра непокретности који се односе на непокретност и основних података
о имаоцима права на непокретности и то за физичко лице. Приступ подацима се
остварује преко сервиса еКатастар јавни приступ, а за регистроваване кориснике
(који имају уговор са Заводом) преко веб апликације еКатастар. За регистроване
кориснике могуће је претраживати проширен сет података о непокретностима.
На веб презентацији је успостављена и огласна табла катастра која служи за потребе јавног саопштавања, односно објављивања решења која су експедована
преко електронског сандучета или поштом. За сва лица којима се достава врши
преко огласне табле катастра, Завод је дужан да обезбеди претраживост решења
по броју под којим је то решење донето, као и по следећим критеријумима: имену
и презимену физичког лица на које се упис односи и његовом јединственом матичном броју грађана, односно другом евиденционом броју тог лица унетом у исправу на основу које је то решење донето, ако се достава врши физичком лицу;
по називу, односно пословном имену правног лица и његовом матичном броју, односно другом евиденционом броју тог лица, унетом у исправу на основу које је то
решење донето.
У сврху успостављања ажурног катастра, промене података о имаоцима
права на непокретностима које се уписују у катастар аутоматски се преузимају
из централног система за електронско вођење матичних књига, односно регистара које води агенција надлежна за вођење регистра привредних субјеката и евиденције о пребивалишту, односно боравишту, коју води орган надлежан за унутрашње послове. Завод по службеној дужности прати промене на непокретностима на основу података добијених периодичним снимањем из ваздуха, као и података добијених другим методама и поступцима, у складу са законом који уређује државни премер и катастар. Утврђене промене на непокретностима евидентирају се у посебну евиденцију која је саставни део део ГКИС-а.
Из ГКИС-а и документације у аналогном облику издају се подаци, уверења, потврде, извештаји и исправе у електронској форми, а на захтев странке могу
се издати и у форми папирног документа, у року од пет радних дана, односно тридесет дана од дана пријема захтева. Извод из листа непокретности и листа вода
38

Геодетски катастарски информациони систем је централизована електронска база података коју води Републички геодетски завод, а која садржи просторне и описне податке
Катастра непокретности и Катастра водова, податке о основним геодетским радовима,
премеру непокретности, државним границама, геодетским радовима за посебне потребе, вредности непокретности, као и топографске карте, регистар просторних јединица,
адресни регистар и регистар цена.
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издају се сваком заинтересованом лицу. Обавеза Завода је да омогући и јавним
бележницима, предузетницима и правним лицима уписаним у регистар геодетских организација да издају изводе из ГКИС-а до 31. децембра 2020. године, који
имају исту правну снагу као изводи које издаје Завод.

Закључак

Катастар непокретности је јединствена евиденција о непокретностима и
правима на њима коју води једна управна организација, Републички геодетски завод, која одлучује о уписима непокретности и стварних права у првом степену и
по жалби. Катастар непокретности води се као централизована база података у
оквиру Геодетског информационог система. Документација на основу које се оснива (катастарски елаборати и збирка исправа) чувају се трајно у архиву Завода.
Поступак уписа је усаглашен са захтевима електронске управе, а документација
се, по правилу, доставља и ствара у електронском облику. Уведени су нови учесници у поступку - обвезници доставе који са кратким роковима за одлучивање Завода олакшавају грађанима упис права на непокретностима и повећавају правну сигурност. Земљишне књиге и књиге тапија, које су престале да важе успостављањем катастра непокретности, доспеле су за преузимање у архиве.
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THE CONCEPT AND CREATION
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Real Estate Cadastre is a unique register of real estates and the ownership rights over real
estates that is kept by one, administrative organization, the Republic Geodetic Authority.
The Republic Geodetic Authority decides about registering of properties and real property rights in the first instance and on the appeals. Real Estate Cadastre is kept as a centralized database within geodetic information system. Documentations on which it is based
(collection of documents and cadastral surveys) is kept permanently in the archive of the
Geodetic Authority. Registration procedure is in accordance with requests of e-government, as a rule documentation is delivered and created in an electronic form. New participants are introduced in the procedure – public notary that, with short-term decisions by
the Geodetic Authority, facilitate registering property rights and enhance legal security.
Land registries and registers of deeds that ceased to be valid by the establishment of the
Real Estate Cadastre have arrived for archives’ acquisition.

Siniša Domazet1
Arhiv Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Pregledni rad

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST
MIKROFILMA U ARHIVU
BOSNE I HERCEGOVINE
Apstrakt: U ovom radu bit će riječi o mikrofilmu i arhivu, preciznije o Arhivu Bosne i
Hercegovine. Rast i razvoj ove institucije isprepleten je sa pojavom i uporabom mikrofilma u
arhivistici. Kroz usvajanje i savladavanje nove tehnologije, preko napora tada mlade države da
obezbijedi nepohodnu opremu i repromaterijal, obuči stručnjake i uči na svojim i tuđim greškama,
vidljiva je evolucija u pristupu osnovnom zadatku svakog arhiva – da arhivsko gradivo otme zubu
vremena i učini ga dostupnim kako sadašnjim, tako i budućim generacijama. Tako je arhivistika
uvijek bila razapeta između dva oprečna cilja. S jedne strane, sačuvati od nestanka sve značajne
dokumente u ljudskoj povijesti (što neumitno implicira veoma ograničen i ekskluzivan pristup), a s
druge strane, sa originalnim gradivom upoznati što više ljudi (i tako ga izložiti višestrukom riziku
od oštećenja), kako bi njegov sadržaj ostao u kolektivnom sjećanju nacije.
Vrijeme je pokazalo svu opravdanost truda, vremena i materijalnih sredstava uloženih u
mikrofilm, jer i nakon rata, požara i poplava, koji su nepovratno odnijeli ogroman broj dokumenata
starijih više od jednog stoljeća, još uvijek možemo čitati i proučavati njihov preslik sačuvan na
mikrofilmskim trakama.
Ključne riječi: mikroteka, mikrofilm, laboratorij, arhivsko gradivo, obrada arhivskog
gradiva

Mikrofilmirati znači koristiti se fotografskim postupkom za izradu mikrosličica izvornoga gradiva na filmu, kako bi se smanjilo rukovanje osjetljivim zapisima i njihova uporaba, te poboljšali uvjeti njihova očuvanja i olakšao pristup njima.2
Iako se mikrofilmom počelo eksperimentirati još tijekom XIX stoljeća, svoju prvu
komercijalnu primjenu našao je tek nakon Prvog svjetskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama i to prvo u bankarskom sustavu. Njegove prednosti su brzo prepoznate u
knjižnicama, muzejima i, naravno, arhivima, zbog čega je u narednim decenijama postao
glavno sredstvo za zaštitu i dopunu3 dokumentarnog gradiva.
1
2

3

viši arhivist / informatičar, indok@arhivbih.gov.ba
M. Mihaljević, M. Mihaljević, H. Stančić, Arhivistički rječnik, Zagreb;
http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/ (pristupljeno 3. srpnja 2020.)
Zaštitni mikrofilmovi su master preslici vrijednog gradiva i čuvaju se na drugoj lokaciji;
dopunski su snimci onih izvornih dokumenata koji nisu u posjedu arhiva, a potrebni su za
upotpunjenje fonda.
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Mikrofilm, koji tehnički spada u analogni mediji, i dalje je osnovno rješenje dugotrajne zaštite dokumenata u Arhivu Bosne i Hercegovine. Iako digitalizacija uzima
sve više maha, mikrofilm još uvijek ima nekoliko bitnih prednosti. Utjecajem razovrsnih vanjskih čimbenika, papir će tijekom vremena neizbježno postati nepodesan za uporabu. Jedini način da se informacija na njemu dugoročno sačuva je da se konvertira na
neki trajniji format. Mikrofilm se može koristiti za kompletiranje fondova, za konzerviranje, može se davati na korištenje istraživačima, a nije zanemariva ni ušteda prostora.4
Pored dokazane dugovječnosti i otpornosti na udarce, vibraciju i magnetna polja, on je
imun i na tehnološko zastarjevanje; u kome god smijeru modernizacija bude išla, uvijek
će nam biti dostupna leća i izvor svjetlosti. To se još ne može reći za raznovrsni hardver i softver koji uslovljava periodičnu migraciju potrebnu za nesmetanu reprodukciju
digitalnog fajla. Troškovi skladištenja mikrofilma su minimalni, a procijenjeno je da
može trajati stotinama godina, što je mnogo više od trenutnih suvremenih digitalnih rješenja. Nedostatak mu je nemogućnost reprodukcije boje, premda postoji i kolor varijanta, ali je mnogo veće osjetljivosti na vanjske faktore, pa prema tome bez vrijednosti
za arhivsku uporabu.
Premda je posljednjih godina primjetan napredak u pristupu i korištenju digitalnih informacija, ostalo je dosta neodgovorenih pitanja glede njihove dugovječnosti u sustavima koji se trenutno koriste. Dok tehnička rješenja ne budu na zadovoljavajućoj razini, kvalitetno mikrofilmiranje će i dalje biti preferirani metod dugoročne zaštite arhivskog gradiva.
Priča o mikrofilmu i Arhivu Bosne i Hercegovine traje praktično od njegovog
osnutka pa do današnjeg dana.
Počeci, razvoj i procvat mikrofilmske djelatnosti
u Arhivu Bosne i Hercegovine od 1952. do 1992. godine
Arhiv Bosne i Hercegovine osnovan je u prosincu 1947, a mikrofilmiranje se u
svijetu arhivistike počelo organizirano koristiti 1950. godine, nakon Prvog međunarodnog kongresa arhivskih radnika u Parizu, što znači da su u Bosni i Hercegovini od samog početka ovog procesa već postojale prve definirane smijernice i standardi u radu.
Na plenarnoj sjednici ovog Kongresa, posvećenoj mirkofilmiranju, razmotreni su rezultati ankete na koju je odgovorilo 76 zemalja učesnica. Ta zapažanja i iskustva postali su dragocjeni materijal za kasniji razvoj i primjenu mikrofilma u arhivima5. Anketa
je dala odgovore na mnoge probleme, npr. na snimanje gradiva u arhivima, opremi foto-laboratorija, pravnom statusu mikrofilma, pohrani i pristupu korisnicima.6 Ove smijernice su nadopunjene Premijernim skicama normi mikrofilma u arhivima7 na Drugom
međunarodnom kongresu u Hagu 1953, te člankom Korištenje mikrofilma u cilju
4
5
6

7

Ušteda 98% prostora u odnosu na papir.
B. K. Lester, Les archives et la microphotographie, Archivum, I/1951, 75-101.
Interesantno je da su europska iskustva pokazala da se mikrofilm uvodi u arhive prvenstveno
zbog sigurnosti i dopune fondova, a američka prvenstveno zbog lakšeg pristupa gradiva istraživačima.
B. Gille, Esquisse d un plan de normalisationpour le microphilmage des archives, Archivum,
III/1953, 87-103.
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istraživanja i publiciranja8 objavljenim tijekom izvanrednog arhivskog kongresa 1966.
godine u Washingtonu, u komu se mikrofilm definira kao nova vrsta arhivskog dokumenta koji ne isključuje izvornik, osim u slučaju da je planski ili neplanski uništen nakon
snimanja. Navedene publikacije su poslužile mnogim arhivima kao uzor za uvođenje mikrofilma u svoju redovnu djelatnost. Iako je u Jugoslaviji mikrofilmiranje započeto već
krajem pedesetih, na velika vrata ušlo je tek polovicom sedamdesetih godina XX stoljeća. Na VII Kongresu arhivista, održanom u Sarajevu 1976. godine, zaključeno je da se
formira posebna komisija za mikrofilm, koja bi imala zadatak da se sastavi i predloži
jedinstven tekst uputstava i standarda mikrofilma u arhivima.
Prva poznata inicijativa u Bosni i Hercegovini glede osnutka mikrofilmske laboratorije (foto-laboratorija) javila se 1952. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika
kulture. Stručna komisija predložila je tom prilikom snimanje građe u 11 bosanskohercegovačkih ustanova.9 Međutim, u to vrijeme, u cijeloj jugoslavenskoj državi postojala
su samo dva mikrofilmska uređaja: jedan u dubrovačkom arhivu, a drugi („pokretni“) na
raspolaganju svim arhivima.
Projekt se mogao realizirati jedino donošenjem opreme iz republike u republiku
po potrebi, što dovoljno govori o važnosti otvorenja vlastitoga laboratorija.
Nakon nabavke aparata Lumoprint MT-1 i prvih 8000 metara trake, te angažmana stručnog kolege iz dubrovačkog arhiva, pristupilo se pionirskom zaštitnom snimanju
najznačajnijeg fonda, Zajedničkog ministarstva financija – Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu. Godine 1956, u dnevnom listu „Oslobođenje“, objavljen je članak o aktivnostima
u Arhivu BiH u kome se kaže:
Čitanje i snimanje važnih starih i dotrajalih dokumenata, njihovo konzerviranje
i slično, već se vrši uz pomoć modernih aparata i na najsavremeniji način. Tako se čitanje filmova - kopija dokumenata obavlja modernim čitačem. Razvijanje filmova vrši
se pomoću posebnih automatskih aparata, a takođe i sušenje filmova. Sve ovo olakšava
rad Državnog arhiva i stvara veće mogućnosti razvijanja njegove djelatnosti... Prednost
ovog aparata je i u tome što se vrlo jeftino može doći do velikog broja dragocjenih kopija značajnih dokumenata, te će ovi biti dostupni ne samo Državnom arhivu, već i raznim naučnim istitucijama, kao i pojedinim naučnicima.10
Uz navedeno zaštitno snimanje, obavljalo se i snimanje građe glede dopune arhivskog fonda. Početkom 1958. godine započeti su pregovori, a polovicom 1961. završen
je prvi projekt mikrofilmiranja u svrhu dopune postojećeg arhivskog fonda koje je poduzela jedna arhivska ustanova u Bosni i Hercegovini- mikrofilmiranje fonda Dragomanskog arhiva11 iz zadarskog Istorijskog arhiva, koji se sastoji od 26.233 stranice i za
čije je snimanje predviđena nabavka 1300 metara filmske vrpce. Dokumenti se pretežno odnose na svakodnevni život i dobro ilustriraju događaje duž dalmatinsko-bosanske
8

9
10
11

A. Szedö, L utilisation du microphilm pourla recherche et la publication, Archivum, XVI/1966,
119-126.
ABH – Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu, 85/1953.
Oslobođenje, 17. 3. 1956, Sarajevo.
Gradivo Dragomanskog arhiva nastalo je samostalnim djelovanjem dragomanove kancelarije
koja je postojala i radila u okviru kancelarije mletačkog providura u Dalmaciji, čije je sjedište
bilo u Zadru. Gradivo obuhvaća XVII i XVIII stoljeće.
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granice, odnosno čitavog pojasa počev od Like na sjeveru do Albanije na jugu. Korespondencija je bogato zastupljena pismima bosanskih vezira, ajana, kapetana, kadija i
drugih predstavnika turske uprave, s jedne, i providura i njegovih činovnika, s druge
strane.
U kontekstu onovremenih aktualnih rasprava, navedeno snimanje dokazalo je
neophodnost organiziranog rada na istraživanju arhivskog gradiva relevantnog za Bosnu
i Hercegovinu u inozemnim arhivima i akcentiranju činjenice da mikrofilmiranje mora
biti obavezna, a ne samo usputna djelatnost profesionalne arhivske službe.
U godinama koje su sljedile, mikrofilmiranje je postalo dio redovnih aktivnosti,
čija je dinamika ovisila ne samo od potreba i planova samog Arhiva BiH, već i od zahtjeva istraživača, kao i od zahtjeva drugih ustanova.12 U izradi plana rada obuhvaćen je
niz tehničkih, organizacionih, pravnih i arhivističkih problema.
Iz izvješća o radu iz sedamdesetih godina XX stoljeća može se saznati da je planirana dinamika rada bila cca 100.000 mikrosnimaka godišnje i da se vodilo računa o
izboru najpodesnijeg depoa za pohranu negativa. Prioritet za snimanje imali su fondovi
iz perioda 1879-1918, s obzirom da je riječ o najvrijednijem i najtraženijem materijalu.
Paralelno su se stvarale kartoteka pregledanih rola sa svim pratećim podacima i razvijale kopije pozitiva. Povodom tridesete obljetnice osnutka Arhiva BiH, 1977. godine objavljena je knjižica o razvoju arhivske djelatnosti u proteklom periodu u kojoj se, između ostalog, navodi: …U mikrofilmskoj radionici rade se kopije dokumenata važnijih arhivskih fondova u cilju zaštite od izvanrednih opasnosti. Do sada je izrađeno oko 500000
kopija, a u planu je da se posao snimanja za svrhu zaštite obavi do 1982. godine. U
mikrofilmskoj zbirci nalaze se i kopije dokumenata koji se odnose na istoriju naroda i
narodnosti Bosne i Hercegovine, čiji se originali čuvaju u arhivima van naše Republike
i u inostranim arhivima. Arhiv na ovaj način zaštićuje i arhivsku građu koja se čuva kod
vjerskih zajednica i drugih imalaca.13
Od svog osnutka do 1992. godine razvoj Arhiva Bosne i Hercegovine išao je
uzlaznom putanjom. Predviđeno je bilo da radionice Arhiva BiH za laminiranje i konzerviranje i mikrofilmiranje arhivske građe i ubuduće budu na usluzi regionalnim arhivima i drugim korisnicima. Sa funkcionalnim laboratorijem i skoro pedeset uposlenika,
stvoren je bogat mikrofilmski fond, pri čemu se vodilo računa da svaki master negativ
ima najmanje po jednu kopiju.
Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, u tijeku je bilo izvršavanje dva dugoročna i delikatna zadatka. Prvi se odnosio na realizaciju projekta dugoročnog programa mikrofilmiranja najvrijednijeg i najvećeg fonda u obimu od preko 4.000 kutija i
knjiga - fonda Zajedničkog ministarstva financija - Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu.14
12

13

14

Kao primjer može se navesti da je 1965. godine najveći dio mikrofilmiranja obavljen za rudnik Kreku, za koji je mikrofilmirano kako njegovo sopstveno registraturno gradivo iz perioda
između dva rata, tako i gradivo Arhiva BiH koje se odnosi na povijest rudnika tijekom austrougarske uprave.
B. Madžar, Lj. Gaković, K. Tadić, Arhiv Bosne i Hercegovine 1947-1977, IGKRO Svjetlost,
Sarajevo 1977, 32.
Procijenjeno je da će za realiziranje ovog posla biti potrebno preko 8.000 rolni filmske trake u
dužini od preko 240.000 metara, na kojoj će biti snimljeno oko 4.000,000 arhivskih snimaka.
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Iako su u načelu bila obezbijeđena određena sredstva za ovaj projekt, njegova realizacija zahtijevala je dodatne kadrove i proširenje radioničkih kapaciteta. Ovo je bio i najveći projekt u dosadašnjoj praksi Arhiva BiH, sa decidno utvrđenom dinamikom ostvarivanja i trebao je biti realiziran do 2000. godine.
Drugi zadatak bio je definiran kao ...generalna revizija stanja ugroženosti i oštećenosti arhivske građe uz kontinuirano mikrofilmiranje građe prve kategorije za slučaj eventualnog rata i neposredne ratne opasnosti.15 Ovo je bila standardna zaštitna procedura, jer ne postoji institucija ili ustanova koja je u potpunosti zaštićena od katastrofe koja bi je mogla zadesiti, a elementarne nepogode i katastrofe bile su i ostale stalni
pratilac arhiva.
Za razliku od prirodnih nepogoda, u ratu je arhivsko gradivo nerijetko samo po
sebi primarni cilj za uništenje, bilo iz političkih ili nekih drugih razloga.
Ratne godine (1992-1995)
Arhivska služba Bosne i Hercegovine nije bila zatečena ratnim okolnostima,
niti ih je dočekala nespremno. Državni arhiv i Društvo arhivskih radnika su još ranije
organizirali stručna savjetovanja na temu zaštite arhivske građe u slučaju neposredne
opasnosti i rata, a od sredine 1991. godine su intenzivirali aktivnost na neposrednim
zadacima arhiva i drugih imalaca arhivske i registraturne građe u takvim okolnostima.16
U više navrata korištena su sredstva javnog komuniciranja (TV, tisak, radio) preko kojih je Arhiv upozoravao i nudio svoju pomoć. U apelu arhivskih radnika, objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“, stoji: ...na kraju, nudeći svoju stručnu i tehničku
pomoć svima kojima je potrebna i koji je traže, arhivi naše republike pozivaju sve one
koji posjeduju, čuvaju i stvaraju arhivsku građu da prvenstveno zbrinu i već sad osiguraju svoju najvrijedniju dokumentaciju koju će od nas tražiti budućnost, jer za njenu
sudbinu pred istorijom snosimo svoj dio odgovornosti.17
Nažalost, silina ratnog vihora uzela je svoj danak i pored svih mjera predostrožnosti. Pošto je zgrada Izvršnog vijeća BiH18 bila izložena neprestanom granatiranju,
fondovi koji su se tu nalazili (pretežno socijalistički period) dobrim dijelom su izgorjeli
ili su oštećeni curenjem popucalih instalacija. Arhiv Bosne i Hercegovine, smješten u
istoj zgradi gdje i Predsjedništvo, a u to vrijeme i Vrhovna komanda Armije BiH, nije
mogao izbjeći razaranje. Depo 1 pogođen je granatom velikog kalibra. Tom prilikom su
oštećeni vanjski zid, sigurnosna vrata i dva prozora sa metalnim žaluzinama. Potpuno je
uništeno 25 dužnih metara polica i 15 metalnih kontejnera, a 30 djelomično oštećeno.
U oštećenim policama bilo je smješteno 820 fascikli i kutija i 86 arhivskih knjiga
različitih fondova.19 Veća šteta je izbjegnuta jer nije bilo požara nakon detonacije.
15
16

17
18

19

Arhiv BiH, Vodič Arhiva Bosne i Hercegovine, NIŠRO Oslobođenje, Sarajevo 1987.
U dva perioda (rujan-studeni 1991. godine i veljača 1992. godine), upućena su cirkularna
pisma na adrese skoro 8.000 registratura u kojima je upozoreno na zakonsku obvezu čuvanja i
aktivne zaštite vlastite dokumentacije i njeno eventualno izmještanje na sigurniju lokaciju.
Oslobođenje, studeni 1991, Sarajevo.
Zgrada Izvršnog vijeća BiH jedna je od četiri lokacije u Sarajevu gdje se čuva arhivsko gradivo
Arhiva BiH.
Zemaljska vlada za BiH 1878 – 1918., Okružni sudovi Banjaluka, Sarajevo i Tuzla, Sudski
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Direktan pogodak u prostorije Arhiva, zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Još dva depoa u zgradi Predsjedništva, smještena u prizemlju, pretrpjela su manju
štetu (stakla na prozorima i ramovi prozora), dok je gradivo ostalo neoštećeno. Depoi u
suterenu prošli su bez oštećenja, zahvaljujući činjenici da su ostali van domašaja direktnog razaranja.
Pored štete na objektima i djelimično na samom gradivu, najviše su stradali procesna tehnika i repromaterijal za radionicu. Broj zaposlenih se drastično smanjio, a radne
aktivnosti su se svele na čuvanje i zaštitu gradiva u Arhivu i registraturama, dežuranje
i saniranje štete. Obje laboratorije su prestale s radom, a velik broj radnih i spremišnih
prostorija koje je do tada koristio Arhiv, zauzele su druge institucije.
U tom periodu osjetljiva oprema za mikrofilmiranje je neovlaštenim i nestručnim manipuliranjem i deponovanjem trajno oštećena:… nemali dio šteta učinjen je opremi i procesnoj tehnici, a da to nije prouzrokovano granatiranjem ili neposrednim ratnim dejstvima. Nažalost, ta šteta je prouzrokovana uglavnom u prvim mjesecima rata,
prilikom zaposjedanja Arhiva, bez našeg znanja, od strane pojedinih jedinica TO. Tom
prilikom je nekontrolisanim korištenjem radnih i spremišnih prostora oštećen, uništen
ili otuđen i znatan dio opreme i procesne tehnike.20
U programu rada Arhiva BiH za period lipanj-prosinac 1992. godine navodi se
da zbog tehničkih nemogućnosti (nedostatka repromaterijala, fizičkih i tehničkih oštećenja mikrofilmske opreme) radionica za mikrofilmiranje ne može da radi i teško da će
se do kraja godine moći osposobiti.

20

procesi, Zajedničko ministarstvo financija 1878 – 1918., kabinetska pisma, povjerljivo gradivo
Izvršnog vijeća RSBiH
S. Kristić, Z. Kulenović, Rad i stradanje Arhiva BiH u ratnim uvjetima, Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXII/1992-93.
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Srećom, sama mikroteka je ostala očuvana. Filmske rolne bile su upakirane u metalne kutije i pohranjene u protupožarne kontejnere na dvije lokacije. U depou u Jadranskoj ulici izmješteni su mikrofilmovi arhivskih fondova za period 1850-1941. godine.
Negativi su smješteni u vodootporne i protupožarne kontejnere u jednoj prostoriji, a pozitivi u drugoj. Mikrofilmirani fondovi iz Drugog svjetskog rata i socijalističkog perioda
pohranjeni su u podrumskim prostorijama glavnog spremišta Arhiva BiH. Ovim se iz
prve ruke potvrdila važnost i neophodnost zaštitnog mikrofilmiranja - informacije koje
su se nalazile na oštećenim izvornicima ostale su dostupne uprkos ratnim razaranjima.
Obnova i digitalno doba (1996-2020)
Obnova rada na mikrofilmu dogodila se 2006. godine u sklopu projekta vlade
Japana „Politika podrške – Cultural Grant Aid“, kada je Arhiv BiH dobio kompletan suvremen laboratoriji za mikrofilmiranje sa pratećom opremom, filmovima i emulzijama.
U njemu se i danas svakodnevno vrši snimanje na profesionalnim aparatima (16 mm
Fuji FMAC 600D i 35 mm Hirakawa Microfilm Camera). Razvijanje negativa vrši sе
pomoću automatskog procesora Fuji AP5. Master negativ se kopira u duplikatoru
(EXTEC 2150, Silver Film Duplicator)21, a za čitanje mikrofilma tu su tri čitača Excel 200.
Laboratoriji je kompletno servisiran i nadograđen 2019. godine, opet zahvaljujući financijama i stručnjacima iz Japana.
Rad u laboratoriji odvija se sukladno preporukama i zakonima arhivske struke,
uz analiziranje uvođenja suvremenijeg pristupa uporabe ovog analognog medija.
Člankom 31. Zakona o arhivskom gradivu i Arhivu BiH („Službeni glasnik BiH”,
broj 16/01) propisano je da se mikrofilmiranje vrši u sigurnosne i zaštitne svrhe odnosno
u svrhu zaštite arhivske dokumentacije od ratnih razaranja, elementarnih i mehaničkokemijskih oštećenja. Praksa je da se najprije mikrofilmira najstarije gradivo, a izbor fondova vrše sami arhivi prema značaju fonda. Prije mikrofilmiranja gradivo mora biti potpuno i konačno sređeno.
Arhivistička priprema sastoji se od plana mikrofilmiranja, gdje se određuje da li
se fond snima u cjelini ili djelimično. Prije početka snimanja izdvoji se fond ili njegov dio i izvrši revizija poretka kojom se osigurava da su svi postojeći predmeti
i njihovi prilozi na mjestu. Tehnička priprema sastoji se od mehaničkog čišćenja (uklanjanja prašine, odstranjivanja spajalica i dr.). Pored mehaničkog čišćenja potrebno je izvršiti i restauriranje oštećenih dokumenata, što je u načelu potrebno obaviti za vrijeme
arhivističke obrade fonda/zbirke. Tijekom snimanja, na glavi filma se velikim slovima
(da bi bilo čitljivo golim okom) upisuje naziv laboratorije, naziv vlasnika gradiva, naslov
arhivskog fonda, vremenski raspon, ime fotografa, datum i broj role, a nakon snimanja
glave idu podaci o fondu iz vodiča ili inventara.
21

Masteri se čuvaju u najhladnijem depou u vatrostalnim sefovima, gdje temperatura ne varira
preko 3°C i ne prelazi 20°C, dok je razina vlage uvijek ispod 50%. Kopije druge generacije
pohranjuju se u drugoj zgradi, gdje se čuvaju u posebnoj prostoriji u polietilenskim kutijama u
metalnim ormarima. Arhiv ne raspolaže hladnijim spremištima (idealna temperatura za njihovo
čuvanje bila bi 13°C ± 2°C).
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Jednom uskladišten, mikrofilm se u cilju zaštite mora povremeno kontrolirati. U
normalnim uslovima prva kontrola slijedi nakon samog pranja i sušenja, a zatim nakon
dvije i nakon četiri godine. Mikrofilmove koji se češće koriste treba često kontrolirati i
čistiti. U Arhivu Bosne i Hercegovine na kontrolnim uzorcima do sada nisu primjećeni
tragovi deterioracije.
Praksa je pokazala da se u današnje vrijeme mikrofilmovi rijetko traže i koriste
od strane istraživača. Digitalizacija u ovom aspektu ima ogromnih prednosti, te je Arhiv
Bosne i Hercegovine počeo razmatrati digitalizaciju mikrofilma kako bi se pojednostavilo i ubrzalo istraživanje, izašlo u susret istraživačima i zaštitili izvornici. Prvobitna
zamisao bila je da se iskoristi postojeći čitač i skener MS 7000 MK2 Konica Minolta,
koji ima mogućnost da se poveže sa računarom i direktno konvertira optički prikaz sa
negativa u digitalnu formu. Cilj je bio dobiti čitljiv i upotrebljiv digitalni prikaz. Zbog
same prirode mikrofilma nisu se mogli primjeniti isti standardi kvaliteta kao za fotografije ili tiskani materijal.
Iako su ovako dobijeni digitalni skenovi bili zadovoljavajućeg kvaliteta (TIFF,
do 800 dpi), od ove ideje se naposljetku odustalo, jer sam uređaj nije predviđen za masovno digitaliziranje; proces je bio previše spor i svaki sken se morao podešavati ručno. Nabavka adekvatnijih strojeva iziskuje znatna materijalna sredstva, što bi uslovilo i
dodatno angažiranje radne snage.
Zbog svega navedenog, zaključeno je da je najisplativije da se angažira profesionalna tvrtka koja bi svojom opremom i operaterima obavila ovaj opsežan posao.

Mikročitač MS7000 MK2 Konica Minolta i jedan urađeni sken sa mikrofilma

U Arhivu Bosne i Hercegovine razmatra se i mogućnost kombiniranog pristupa
dugoročnoj pohrani, gdje bi mikrofilm preuzeo ulogu nosioca digitalnog zapisa.
Pored svoje masovne uporabe i praktičnosti, digitalni zapis još uvijek nije prihvaćen kao konačno rješenje za dugotrajnu prezervaciju. Problem dugoročne pohrane
digitalnog zapisa je u samom nosiocu podataka (CD, DVD, HDD ili SSD) za koji se
pouzdano zna da ne može da traje ni decenijama, a kamoli stoljećima. Nakon samo četiri godine, kod 12% HDD-a se pojavi nepopravljiv kvar, a svake naredne godine taj postotak postaje sve veći. Potrebno je vršiti redovne migracije svakih tri do pet godina,
međutim i taj obavezan proces nije bez rizika. Od svih slučajeva gubitka podataka prilikom migracije, prema ONTRACK Data International studiji, najčešći je neispravnost hardwarea (40%), zatim ljudski faktor (29%), a tu su i korupcija softwarea (13%),
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krađa (9%), računarski virus (6%) i fizičko oštećenje hardwarea (3%). Trenutna iskustva
ukazuju na potrebu pronalaženja hibridnog pristupa, gdje bi se kombinirao trajni fizički
mediji sa digitalnom tehnologijom.
Jedan od načina koji objedinjuje provjereno trajan medij i digitalnu tehnologiju
koja nije podložna zastarjevanju je kombinacija mikrofilma, QR kôda i binarnog kôda.
Mikrofilm je za sada prošao test vremena i smatra se da čuvan u propisanim uvjetima
može trajati i do 500 godina. Problem kod standardnog mikrofilma je nemogućnost prikaza boje, zvuka i videa. Prebacivanje izvornog digitalnog zapisa na mikrofilm, sa svim
svojim atributima (video, boja zvuk), moguće je tako što će se on odgovarajućim open
source softwareom konvertirati u QR kôd i zapisati na 35mm mikrofilmsku traku. Na
početku svake trake upisani su čitljivi open source kod programi za dekodiranje QR kôda
u binarni i za konverziju sekvenci binarnog u izvorni zapis. Problem koji se ovdje javlja je nešto veća cijena izrade i ograničena količina informacija po snimku (svega 2 MB,
premda se govori o određenom povećanju kapaciteta u budućnosti)

Fuji AP5 procesor i Hirakawa 35mm ručna kamera za mikrofilmiranje
u Arhivu Bosne i Hercegovine

Početkom veljače 2014. godine Federaciju Bosne i Hercegovine zahvatio je val
građanskih prosvjeda. Kako se Arhiv BiH i dio depoa nalaze u prizemlju zgrade gdje
i Predsjedništvo, a u neposrednoj blizini je i zgrada Kantona, prosvjednici su polomili
prozore i ubacili molotovljeve koktele, po svemu sudeći ne znajući pravu namjenu prostorija koje su zapalili.22 U požaru je stradao uredski prostor i jedan od najvažnijih depoa
u kojemu se, pored fondova iz međuratnog perioda i Drugog svjetskog rata, nalazilo i
Zajedničko ministarstvo financija - Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu (1879 – 1918).
Ovom prilikom se u praksi pokazala opravdanost zaštitnog snimanja, obavljenog par
decenija ranije – veliki broj trajno uništenih dokumenata sačuvan je na mikrofilmu. Dio
gradiva koje se nalazilo u 774 arhivske kutije (387.000 listova), a koje je uništeno ili
22

Prema svim smijernicama za upravljanje rizicima u arhivskoj djelatnosti, preporučuje se da
Arhiv BiH ne bude smješten u objekt koji svojom dodatnom namjenom predstavlja direktnu
ili indirektnu opasnost po gradivo. Spletom nepovoljnih povijesnih okolnosti, Arhiv BiH
nikad nije dobio vlastitu zgradu, iako je krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća postojala
ozbiljna inicijativa po tom pitanju.
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oštećeno u požaru i u svom fizičkom obliku nedostupno za korištenje, sada je dostupno
još samo na mikrofilmovima. Drugi dio arhivskog gradiva (997 arhivskih kutija) koji je
izgorio, nije bio mikrofilmiran. Velik broj nesnimljenih dokumenata koji su djelimično
oštećeni vatrom, a naknadno i vodom prilikom gašenja, izgubio je elastičnost i ubrzano
propada. Klasični način prezervacije ne bi bio djelotvoran s obzirom na kvantitet gradiva i hitnost djelovanja, a svaka druga opcija ili je preskupa ili neostvariva u sadašnjim uvjetima. To gradivo ima prioritet za mikrofilmiranje.
Mikroteka je, kao što je ranije rečeno, pohranjena na drugoj lokaciji i ona nije
oštećena.
I pored toga, u stradalom depou zatekla se jedna kartonska kutija sa 12 rolni koje
trenutno nisu bile vraćene u matični depo. Iako je svaka rolna bila upakirana u zasebno
metalno kućište i vatra je nije direktno zahvatila, film u njima se deformirao od visoke
temperature.
Tijekom 2016, nakon višegodišnjeg sređivanja oštećenog gradiva, pristupilo se
novom popisu mikrofilmiranog gradiva do 1992. godine, jer je raniji popis mikroteke
uništen u požaru. Uvidom u mikroteku Arhiva BiH izvršeno je popisivanje svih zatečenih mikrofilmova, te je izrađen novi popis/inventar, kao sredstvo koje zadovoljava
dvije osnovne funkcije: informiranje i zaštitu. Funkcija informiranja jednako je značajna
kao i funkcija zaštite, jer svaki inventar pored ostalog ima i zadatak da utvrdi brojno
stanje arhivskog gradiva, u ovom slučaju mikrofilmova.
Danas mikroteka Arhiva BiH sadrži 3.175 mikrofilmova, 1.169,866 snimaka i
73-662 metara mikrofilma, s tim da su tu pobrojani samo negativi, odnosno originali
mikrofilmova. Broj pozitiva koji se čuvaju na drugoj lokaciji iznosi 1.640 mikrofilmova, 838.717 snimaka i 47.000 metara.

Oštećeni dokumenti u Arhivu Bosne i Hercegovine

Rolne mikrofilma uništene u požaru Arhiva BiH,
veljača 2014.

Siniša Domazet

Zaključak

Govoriti o mikrofilmu u današnje vrijeme zvuči u neku ruku zastarjelo. Iz prakse
čitaonice Arhiva Bosne i Hercegovine može se zaključiti da za istraživanje sa mikrofilma gotovo nema nikakvog interesa i pored raspoloživih čitača i bogate mikroteke.
Istina, nije potrebno detaljno obrazlagati razloge popularnosti digitalnih skenova i potražnju za njima. Koliko nam je mikrofilm uopće potreban i ima li razloga i dalje održavati
u funkciji laboratoriji za njegovu izradu?
Ovo pitanje gubi smisao ako se aktualna dilema digitalno ili analogno posmatra
iz pravog kuta. Ovi koncepti ne isključuju jedan drugoga, već se nadopunjuju. Što se tiče
pristupa, pretrage i distribucije, digitalno je uvijek u prednosti, ali u arhivistici su jednako
važni pojmovi pouzdano, trajno i ekonomski prihvatljivo, gdje analogno još uvijek nema
konkurenciju. Ona ista arhivska praksa koja ukazuje na današnji pad zainteresiranosti za
mikrofilm, jednako tako podsjeća na kilometre vrpce na kojima je ostao posljednji fizički trag dokumenata nestalih u ratovima i elementarnim nesrećama. Čuvanje digitalnog
gradiva u oblaku je poželjno, ali koliko bi jedan arhiv mogao mirno da spava, ako je to
jedino mjesto pohrane njegovih fondova.
Brz razvoj tehnologije nagovještava da će se u doglednoj budućnosti pronaći adekvatna zamjena za filmsku traku i time eliminirati svi nedostaci koja ona sa sobom nosi.
Ipak, do te buduće velike migracije potrebno je sačuvati postojeće fondove, inače će sav
napredak doći prekasno.
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Speaking about the microfilm nowadays sounds, in a way, old fashioned. From the practice of the reading room of the Archives of Bosnia and Herzegovina it can be concluded
that there is almost no interest in microfilms despite the available microfilm readers and
rich microfilm library. Obviously, it is not needed to explain thoroughly the reasons of
popularity of digital scans and demand for them. A question arises – do we need microfilms and is there a reason to keep in function the microfilm laboratory?
This question loses its meaning if the current dilemma the digital or the analog is viewed
from the right point of view. These concepts do not exclude but complement each other. When it comes to access, search, and distribution, the digital always has the advantage, but in the archivistics the equally important are the reliable, the permanent, and the
economically acceptable where the analog still has no competition. That same archival
practice that points out current decline in interest in microfilm, equally reminds on kilometers of tape with last physical trace of documents that disappeared in wars and natural
disasters. Keeping of digital materials in the cloud is desirable but how could any archive
have peace if that was the only place for storage of its fonds? The quick development of
the technology suggests that in the near future an adequate substitution for film tape rolls
will be found and by that all the deficiencies it carries with itself will be eliminated. Nevertheless, until that great migration arrives it is needed for existing fonds to be preserved
or the progress will come too late.

Jасминка Марковић1
Историјски архив Краљево
Србија

Прегледни рад

ЗНАЧАЈ ОТКРИВАЊА И УПРАВЉАЊА
РИЗИЦИМА У АРХИВИМА
Апстракт: Откривање ризика и управљање у архивима значајан је процес који утиче на пословање и пружање услуга корисницима. Архивска делатност је изложена бројним
ризицима и управо примена закона, прописа и упутстава из ове области утиче на превазилажење постојећих слабости, смањење и контролу нежељених појава и догађаја. Правовремено уочавање ризика и правилно управљање њима основа је за отклањање и неутралисање ризика на контролисан и прихватљив начин, како би штетни догађаји и последице били спречени, смањени или ублажени. Циљ овог рада је да укаже на могуће ризике у архивима, као и на потребу за превенцијом, контролом и системом управљања. Предности
управљања ризицима су у томе што у исто време откривају слабости и вредности и доприносе успешнијем пословању.
Кључне речи: ризик, откривање ризика, управљање ризицима

Одређење појма ризик варира у зависности од историјског периода и различитих
области људске делатности. Порекло налазимо у арапском језику у којем је реч
risq означавала нешто из чега је добијан профит, а у латинском је resecum онај који
сече и описује ситуацију у којој постоји вероватноћа да трговачки бродови буду
оштећени ударом о гребен. Израз risco је шпанског порекла и означава опасност
која прети бродовима, док италијанска реч rischo, изведена из rischiare, значи
трчати у опасност.2 Већина аутора сматра да је термин у европским културама
усвојен преко шпанских и португалских морепловаца и да се односио на морепловство и трговину. Мишљења су и да је проучавање ризика почело у доба
ренесансе, да се методолошки развијало на размеђу XVII и XVIII и да је научно и
модерно утемељење добило средином XX века.
У данашњем смислу реч ризик, енглески risk, означава потенцијалну опасност и могући неуспех. У Оксфордском речнику ризик се дефинише као „шанса
или могућност опасности, губитка, повреде или других штетних последица“.3 У
том контексту, ризик означава негативне последице, што је случај и са дефиницијом у Америчком речнику у којем је ризик означен као „могућност трпљења штете
1
2

3

архивист, jacimakus@gmail.com
Владимир Т. Катанчевић, Самед Каровић, Идентификовање опасности, процене и
праћења ризика као облик упозорења, Војно дело 2/2016, Београд 2016, 85-86.
Оxford dictionaries, https://www.lexico.com/definition/risk (приступљено 28. мај 2020.)
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или губитка, односно фактор, ствар, елемент или курс који укључује неизвесност
и опасност“.4
Ризик потенцијално увек постоји и заступљен је у свим областима и фазама деловања. Увек је могућ, неизвестан, случајан и изазива штету. У зависности
на шта се односи различито се интерпретира, али је заједничка карактеристика
свих дефиниција „неодређеност исхода и губитак као један од могућих исхода“.5
Дакле, ризик можемо дефинисати као ефекат неизвесности на циљеве. Суштина
ризика је неизвесност и опасност и, без обзира на врсту, сваки има вероватноћу
појављивања и последица. То значи да ризик укључује и позитиван и негативан
утицај на догађаје и остваривање циљева.
Савремено пословно окружење је у свим областима деловања условило свеопшту модернизацију и прогрес. У таквој атмосфери установе културе су принуђене да пословање и активности прилагођавају новим условима и захтевима, што
у пракси подразумева усвајање и примену нових приступа и сагледавање могућих
ризика са којима се суочавају у остваривању постављених циљева и задатака.
Архиви, као значајни чувари и носиоци културног наслеђа, делују на основу закона, прописа и упутстава који уређују ову област. Међутим, као и све делатности, и архивска је изложена разним врстама ризика које је неопходно на време
открити и њима управљати. Институционални приступ, превентивне мере, повећани опрез, откривање, контрола и успостављање система управљања ризицима
представљају смернице за успешно пословање и одговор на непланиране ситуације
и догађаје.
Законска регулатива и ризици
За добро функционисање и безбедно пословање архива веома је важна доследна примена правне регулативе. Закони, прописи и други општи правни акти
представљају саставни део система хијерархијски повезаних норми и њихова правилна примена доприноси квалитеној реализацији архивске делатности у свим њеним сегментима, међу којима посебно место заузима безбедност, односно ризик.
Нормативна акта треба да буду у складу са законским прописима, утврђеним стандардима и критеријумима управљања ризицима. Правилна израда и примена аката
доприноси бољем пословању и управљању ризицима, подизању нивоа одговорности и обавеза унутар установе, али и са спољним окружењем.
Законска регулатива која се директно или индиректно односи на ризик и
користи за израду унутрашње нормативе је бројна. Када је реч о архивима, главни оријентири у овој области су Закон о архивској грађи и архивској делатности
(Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020), Закон о културним добрима
(Службени гласник Републике Србије, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др.
закон), Закон о култури (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016 - испр. и 6/2020), Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени
4

5

The American Heritage Dictionary of the English, https://ahdictionary.com/word/search.html?q=risk (приступљено 28. мај 2020.)
Лидија Барјактаровић, Управљање ризиком, Београд 2013, 3.
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гласник Републике Србије, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), Закон о
заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/2009, 20/2015,
87/2018 и 87/2018 - др. закон), Закон о приватном обезбеђењу (Службени гласник
Републике Србије, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) и Закон о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике
Србије, бр. 87/2018).
Осим њих, у обзир би требало узети и друге законске и подзаконске акте
који прописују права, обавезе и одговорности у домену заштите лица, имовине
и пословања, као што су Закон о раду (Службени гласник Републике Србије, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука Уставног суда,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), Закон о тајности података (Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009), Закон о заштити података о личности (Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018), Закон о стандардизацији
(Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 46/2015), Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2017), Закон о информационој безбедности (Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2016, 94/2017
и 77/2019), Кривични законик (Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005,
88/2005 - испр, 107/2005 - испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014,
94/2016 и 35/2019), Закон о прекршајима (Службени гласник Републике Србије, бр.
65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука Уставног суда, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) итд.
Само архивско законодавство обухвата скуп законских и подзаконских прописа. Доношењем Општег закона о државним архивима 1950. године (Службени лист ФНРЈ, бр. 12/1950) и годину дана касније применом Закона о државним
архивима НР Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 4/1951), почела је
организована заштита архивске грађе у Републици Србији. Временом су донети
Закон о архивској грађи и архивској служби (Службени гласник Републике Србије,
бр. 12/1976), Закон о заштити културних добара (Службени гласник Републике
Србије, 28/77) и Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије,
1990), а потом и Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије,
бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон), у оквиру кога је нешто више
од две деценије егзистирала архивска делатност. Доношењем дуго очекиваног
Закона о архивској грађи и архивској делатности (Службени гласник Републике
Србије, бр. 6/2020) и надоградњом постојећих, Србија је свеобухватно уредила
област заштите архивске грађе, организацију и функционисање архивске делатности.
Новим законским решењем регулисани су систем заштите архивске грађе
и документарног материјала, начин и услови коришћења архивске грађе, организација, надлежност и делокруг рада архива. Међу бројним новинама, као што
су електронско пословање и архивирање, врсте архива, уређење архивске мреже,
финансирање архива, пооштрена казнена политика, налазе се и заштита и самочување архивске грађе, без обзира на то где и када је настала и на облик и носач записа на коме је сачувана.
Архивска грађа је културно добро од општег интереса за Републику Србију
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које ужива посебну заштиту утврђену законом, без обзира у чијем је власништву
или поседу, односно код кога се налази. Средства за њену заштиту и чување у
својини Републике Србије обезбеђују се у републичком, покрајинском и буџету јединица локалне самоуправе.6 С обзиром на то да је делатност заштите архивске
грађе од општег интереса за Републику Србију и да је архивски документ својеврсно сведочанство о устројству државе и друштва, из чега проистиче значај документа за јавно-правну, приватну, научну и културну сврху, нова законска регулатива објединила је стара и нова решења у циљу што боље заштите и очувања
архивске грађе. Надлежности и обавезе оснивача и архива, као и обавезе стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала, јасно су дефинисане.
Оснивачи јавних и специјалних архива, било да су Република Србија, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, дужни су да обезбеде одговарајуће услове и простор за рад и трајно чување и заштиту архивске грађе. Надзор
над радом архива обавља Министарство културе и информисања, односно надлежни органи аутономних покрајина, а над радом Војног архива Министарство одбране. Надзор над стручним радом јавних архива обављају матични архиви (Државни архив Србије, Архив Војводине и Архив Косова и Метохије), осим над радом Архива Југославије и Војног архива. Државни архив Србије, као поверени посао, стручни надзор обавља у Архиву Војводине, Архиву Косова и Метохије и
специјалним и приватним архивима у Републици Србији.7 Оваквим устројством и
организацијом, у зависности од нивоа и делокруга рада архива, иновиран је систем за контролисану примену и спровођење законских одредби, обављање стручног надзора и пружање стручне помоћи.
Надлежости и обавезе архива које доприносе заштити и чувању архивске
грађе и документарног материјала, као и мере за отклањање утврђених недостатака, јасно су дефинисане новим Законом. У том смислу, архиви воде евиденције
о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима, обављају стручи надзор, пружају
стручу помоћ, преузимају, сређују, обрађују архивску грађу, израђују информативна средства о архивској грађи, чувају је без обзира на облик у коме је настала, воде
евиденције у архивима итд. Архиви спроводе стручне и техничке мере заштите
архивске грађе и брину за њену сигурност. Мере заштите архивске грађе су превентивна заштита, микрофилмовање, дигитализација, конзервација и рестаурација.
Превентивна заштита се спроводи у свим архивима, као и код стваралаца
и ималаца архивске грађе и документарног материјала, а подразумева низ мера и
поступака којима се успорава природно пропадање, умањује или спречава оштећење архивске грађе дејством физичких, хемијских и биолошких узрочника, природних сила и непогода, пожара и експлозија, катастрофа, кварова на инсталацијама, услед неправилног транспорта, вандализма и неадекватног обезбеђења од
крађе и др.
Микрофилмовање подразумева сигурносно и заштитно снимање архивске
6

7

Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 4, Службени гласник Републике
Србије, бр. 6/2020.
Исто, чл. 5, 47, 51, 54-55, Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020. Одредбе које
се односе на обавезе јавних архива примењују се и на специјалне архиве.
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грађе на микрофилмску траку у циљу заштите, замене, допуне и комплетирања
архивских фондова и збирки, као и давања на коришћење. Ова врста заштите је
најпоузданија и законски валидна јер је микрофилмовани документ веран оригиналу.
Дигитализација је преношење архивске грађе у електронски облик и примењује се ради давања дигиталних копија уместо оригинала и њиховог коришћења у оквиру информационог система ради лакшег претраживања и објављивања.
Процес дигитализације ослања се на Смернице за дигитализацију културног наслеђа Републике Србије (2017), које је донело Министарство културе и информисања Републике Србије. У архивима је почео да се примењује јединствени Архивски информациони систем за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе
- АРХИС.
Конзервација обухвата мере и активности које спречавају или успоравају
даља оштећења документа. Реч је о низу интервентних техника којима се постижу
хемијска и физичка стабилизација архивске грађе, односно којима се успорава, зауставља, умањује или елиминише дејство узрочника њеног пропадања.
Рестаурација као мера заштите подразумева враћање документа у првобитно или претпостављено стање. Састоји се од низа поступака чијим се деловањем
оштећеној архивској грађи враћају познати или препознатљиви облик, чврстина и
еластичност.
Конзерваторско-рестаураторска заштита архивске грађе захтева детаљнију
израду смерница и планова. У складу са реалним потребама неопходно је створити одговарајуће услове за спровођење третмана и пружање услуга међу архивима.
У циљу заштите јасно су дефисани рокови, услови и критеријуми за коришћење архивске грађе у архиву и за потребе културно-просветне делатности
у земљи и иностранству, експертизе или спровођења мера техничке заштите. По
правилу, на коришћење се дају микрофилмске или дигиталне копије, а изузетно,
ако то захтева научни метод, оригинална архивска грађа. Електронским путем
може се приступити архивској грађи ако је јавно доступна. Податке које корисници
остављају приликом захтева за коришћење архивске грађе прикупљају се у сврху
њене заштите. Корисници су одговорни за повреду јавних интереса, односно приватности и повреду права и интереса лица насталих приликом коришћења архивске грађе. Приликом коришћења архивске грађе ван архива предвиђене су посебне
мере заштите и осигурања.
Архиви су у обавези да ресорном министарству, односно органу аутономне
покрајине надлежном за послове културе, једном годишње доставе извештај о
спровођењу мера заштите и коришћења архивске грађе и документарног материјала. Осим тога, архиви, уз сарадњу органа за унутрашње послове, морају да обезбеде физичку заштиту архивске грађе, а у складу са посебним прописима дужни
су да израде план заштите и спасавања архивске грађе у ванредним ситуацијама,
са посебним мерама за архивску грађу од изузетног значаја.8 Израдом плана
заштите и спасавања архивске грађе у ванредним ситуацијама архиви добијају
8

Исто, чл. 2, 6, 22-33, 38-44, 56-57, Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
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јасне смернице за препознавање и откривање опасности, примену низа превентивних мера, тачно утврђене поступке и процедуре у одређеним ситуацијама како би
спречили или ублажили ризике, а могућу штету и негативне последице свели на
најмању меру.
Наведене мере заштите су и до сада више-мање успешно примењиване у
архивима. Новом законском регулативом ова област је употуњена и заокружена.
Савремени захтеви заштите архивске грађе усклађени су са законом и садрже
решења за бројне актуелне проблеме.
Закон је прописао обавезе ствараоцима и имаоцима архивске грађе, почев
од услова чувања и заштите, просторија и опреме, стручног кадра, до доношења
општих аката о канцеларијском пословању којима се посебно уређују начин
евидентирања, класификовања, архивирања, чувања и предаје архивске грађе и
документарног материјала, израда Листе категорија са роковима чувања и начин
евидентирања, заштите и коришћења електронског документа и предаје архивске
грађе у електронском облику надлежном јавном архиву. Осим тога, Закон је предвидео да ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала морају
да имају и спроводе план мера заштите у случају ризика од катастрофа и ванредних ситуација, чије извршење контролише надлежни архив.9 Уопштено говорећи,
пракса је показала недовољну пажњу и посвећеност стваралаца и ималаца према
архивској грађи. Прецизне и јасне обавезе, као и пооштрена казнена политика,
требало би да унапреде све досадашње напоре да се њихов однос промени у
позитивном смеру при спровођењу заштите архивске грађе.
С обзиром на то да законом не могу бити утврђене све појединости, подзаконски прописи, уредбе, правилици и упутства имају задатак да детаљније разраде законске одредбе. Посебну улогу имају интерни акти којима се прилагођавају специфичности архивске делатности и уређују ризици, тј. откривање, процена, превенција, контрола и управљање. Међу њима су Правилник о канцеларијском и архивском пословању, Правилник о коришћењу архивске грађе, Правилник о организацији и систематизацији радних места, Правилник о безбедности и
здрављу на раду, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Правилник о организацији рада током трајања ванредног стања и поступању запослених и радно ангажованих, Правилник о физичко-техничкој заштити и обезбеђењу, Правилник о заштити од пожара, План заштите од пожара, План евакуације, План примене мера
за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Програм за обучавање
и оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених, Програм обуке запослених
из области заштите од пожара итд. Израдом интерних аката дефинишу се и елиминишу одређени недостаци у законској регулативи и ствара интегрисани систем
заштите.
Откривање и управљање ризицима
Откривање ризика и управљање њима у архивима има за циљ да препозна,
дефинише, умањи и отклони све ризике који утичу на пословање, запослене
9

Исто, чл. 9-21, Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2020.
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и имовину. Закон о приватном обезбеђењу10 са својим пратећим уредбама11 и
правилницима12 обавезује, између осталих, и архиве да морају имати Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Акт се израђује у складу са Националним стандардом СРПС А:Л2.003:2017
Безбедност и отпорност друштва - Процена ризика13, који подразумева следеће категорије опасности: ризике по опште пословање, по безбедност и здравље на раду,
правне ризике, од противправног деловања, од пожара, од елементарних непогода
и других несрећа, од експлозија, по животну средину, у управљању људским ресурсима, у информационо-комуникационо-телекомуникационим системима и од
неусаглашености са стандардима.
Код процене ризика по опште пословање потребно је да се утврди да ли
постоји позитивно пословање, могућност наступања негативних последица на
основу мишљења надлежих и других институција, корисника и самих установа,
усаглашеност са стандардима процеса рада и процедурама контроле квалитета
услуга и самог радног процеса, евидентирање последица финансијских, техничких,
физичких и других ризика.
Проценом ризика по безбедност и здравље на раду важно је да се утврди
постојање и спровођење правне, организацијске и планске регулативе и оспособљеност запослених за њено спровођење, одговарајуће заштитне опреме и обавезног социјалног осигурања запослених од повреде на раду и професионалих
обољења, добровољно додатно осигурање и ангажовање лиценцираног одговорног
лица у складу са Законом.
Утврђивање правних ризика подразумева могућност постојања непотпуних
или противуречних закона и других прописа који проузрокују потешкоће у погледу законитог функционисања организације и безбедности њеног пословања, контролу поштовања интерних процедура од стране запослених и одговорних лица,
регулативе којом је предвиђена дисциплинска одговорност лица због несавесног
пословања итд.
Процена ризика од противправног деловања обухвата проналажење потенцијалне опасности од тероризма, крађе, разбојништва, изазивања опште опасности и других кривичних дела против опште безбедности људи и имовине, преваре,
проневере, рачунарске саботаже, непредузимања мера заштите безбедности и
здравља на раду и сл.
При процени ризика од пожара потребно је утврдити да ли постоје
нормативна акта у скаду са Законом о заштити од пожара, категоризација правног
10
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Закон о приватном обезбеђењу, чл. 4, 6. и 20, Службени гласник Републике Србије, бр.
104/2013, 42/2015 и 87/2018.
Уредба о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите, чл. 2-3, Службени гласник Републике Србије, бр.
98/2016.
Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава, чл. 20, Службени гласник Републике Србије, бр. 91/2019).
Национални стандард СРПС А:Л2.003:2017 Безбедност и отпорност друштва - Процена ризика, https://iss.rs/sr_Latn/publication/show/iss:pub:60780 (приступљено 29. мај
2020 )
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лица и организовање у складу са проценом угрожености, квалификованост лица
задуженог на пословима заштите, одржавање уређаја, опреме, инсталација, програм
и евиденција основне обуке запослених, надзор противпожарне инспекције.
Код процене ризика од елементарних непогода и других несрећа морају да
постоје план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и план заштите од
удеса, као и план и евиденције оспособљености запослених за поступање у ванредним ситуацијама.
Процена ризика од експлозија подразумева постојање превентивних и заштитних техничких и организационих мера, план спасавања, адекватну опрему,
обученост запослених, кризни тим.
Процена ризика по животну средину обухвата постојање правне, организацијске и планске регулативе, одговарајућу опремљеност, оспособљеност људских
ресурса и одговорне особе за реаговање у ванредним ситуацијама и еколошким
инцидентима, као и постојање екстерне организације која обавља надзор.
Процена ризика у управљању људским ресурсима односи се на постојање
политике управљања људским ресурсима и интерне нормативне регулативе, стандардизоване критеријуме и интерне процедуре о регрутацији менаџмента, избора
запослених, затим усавршавање, обуку, планирање људских ресурса и организационих промена, као и идентификацију кључних запослених.
Код процене ризика у информационо-комуникационо-телекомуникационим
системима важно је утврдити нормативну уређеност ове области, обученост лица,
заштиту информација, хардвера, софтвера, упада у систем, пословну тајну, оспособљеност руководства и запослених за примерно реаговање у случају сајбер напада или других облика високотехнолошког криминала и зависност од пословања
информационо-комуникационо-телекомуникационе структуре.
При процени ризика од неусаглашених са стандардима требало би проверити да ли су уведени одговарајући стандарди, каква је уређеност система према
стандардима, процедуре по којима се ради, каква је примена у пракси.
Примена Националног стандарда за процену ризика има за циљ да утврди
да ли ниво безбедности одговара процењеном степену ризика. Суштина је у томе
да опсег и ниво мера контроле ризика зависе од процене. Процес процене ризика
обухвата одређивање контекста проблема, идентификацију потенцијалних опасности, анализу и оцену ризика, контролу и ревизију донетих мера за третман ризика,
као и припрему и израду планова за примену донетих мера.14
Израда елабората о процени ризика по методологији националног стандарда
обавља се кроз три фазе:
1. прецизно идентификовање потенцијалних опасности по безбедност лица,
имовине и пословања (анализа нормативних аката, техничких и људских ресурса, прикупљање података кроз анкету и интервјуе);
2. израчунавање величине ризика за сваку опасност појединачно (квантифи14
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кација свих категорија опасности и додељивање одговарајућих номиналних
вредности у складу са затеченим стањем, на основу чега се добија систематичан преглед свих евентуалних недостатака, слабости и пропуста који производе одређени ризик);
3. предлагање општих мера за третман процењених опасности (доношење конкретних смерница за превенцију или смањење анализираних ризика).15
За сваку групу ризика, на основу постојећих аката и информација руководства организације, у овом случају архива, лиценцирани процењивачи дефинишу
критичне оперативне, техничке и стратегијске тачке и мере за поступање како би
ризици били контролисани на прихватљивом нивоу или сузбијени. Акценат је на
превентивним мерама које би требало да делују на сам ризик и пре његовог настанка у циљу заштите или стабилног уласка у одређени ризик. Процена ризика
представља основу успостављања система обезбеђења у препознавању опасности
у циљу превенције штетних догађаја и уз примену низа заштиних мера за убла
жавање штетних последица.
Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања представља
пословну тајну и мора бити периодично ажуриран са променом унутрашњих и
спољних услова са којима се мења ниво ризика, најмање једном у три године.16
Откривање и процена ризика представљају основу за њихово управљање.
Да би се ризицима успешно управљало, неопходно је израдити стратегију управљања ризицима у којој су дефинисани циљеви, могући ризици, вероватноћа настанка, утицај, план контроле и одговорност. Сврха увођења Стратегије управљања
ризицима у архивима је успостављање системског оквира и методолошког приступа у утврђивању и управљању ризицима, ради што бољег и ефикаснијег пословања и реализације усвојених планова рада и програмских активности.
Процес управљања ризицима подразумева утврђивање ризика, примену
анализа изложености ризику, процену ризика, одређивање метода и активности
за поступање по ризицима и успостављање контроле, тј. система за праћење и извештавање о ризицима.17 Интернационални стандард ISO 31000 СО 31000, Управљање ризиком - смернице, пружа принципе, оквир и поступак за управљање.
Ризик може помоћи организацијама да повећају вероватноћу постизања циљева,
побољшају идентификацију могућности и претњи и ефикасно распоређивање и
коришћење ресурса за његово отклањање.18
Управљање ризиком саставни је део организационог процеса и одговорности менаџмента и запослених. Омогућава континуирано побољшање и унапређење
15
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ISO 31000 Risk management, https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
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пословања, доприноси остваривању циљева и њиховом унапређењу, као и доношењу важних и исправних одлука, заснива се на доступним информацијама, отворено је за сугестије, реагује на промене. Саставни део система управљања ризиком су планирање, контрола и умањење ризика. Систем управљања ризиком требало би да омогући дефинисање стратегије и задатака управљања на свим нивоима и принципе идентификовања, оцењивање и надгледање ризика, коришћење датих принципа за формирање процедура контроле и процедура за обезбеђивање одговорности, примену датих процедура за усавршавање процеса управљања и разраду механизама мониторинга и повратних веза са циљем обезбеђивања високог
квалитета процедура и оцена, као и проверу и њихову примену.19
Управљање ризицима треба да буде спроводљиво и у складу са задацима и
циљевима архива. У том контексту, потребно је да постоје смернице које идентификују и дају одговор на могући ризик. Ризике је могуће сагледати са различитих
аспеката и класификовати их према врстама и степену опасности.
Поред стандардне поделе, ризике у архивима можемо сврстати у следеће
групе:
1. људски фактор - најчешћи узрочник оштећења архивске грађе приликом
преузимања, чувања, обраде, сређивања, конзервирања, микрофилмовања,
дигитализације и коришћења, због непажње, грешке у раду, незнања, непримереног понашања, крађе и сл.;
2. физичко-биолошки ризици - подразумевају оштећења архивске грађе од
светлости, топлоте, прашине, влаге, киселине, атмосферских гасова, микроорганизама, инсеката и глодара;
3. техничко-физички ризици - обухватају неадекватан смештај и чување архивске грађе, опрему, неадекватно физичко-техничко обезбеђење;
4. пословно-финансијски ризици - односе се на непоштовање законске регулативе, архивских упутстава и стандарда, неадекватну организацију, штетне
уговоре, ненаменску расподелу додељених буџетских средстава...;
5. информационо-технолошки ризици - подразумевају неадекватну заштиту и
злоупотребу информационо-технолошког система;
6. природни ризици - у ову групу спадају земљотреси, поплаве, пожари, клизишта, ерозије, олујни ветрови...;
7. ванредне ситуације - оружани сукоби, епидемије и пандемије.
Препознати ризици у архивима могу бити процењени и рангирати на основу вероватноће настанка и могућих последица и ефеката. Један од могућих начина је табеларни приказ у коме је описан ризик и дефинисан степен ризика са варијацијама од врло високок до ниског, са бодовним системом од 1 до 5.
Следећи корак је примена адекватног одговора на ризик, односно доношење
одлука. То подразумева спречавање и избегавање ризика уз примену другачијих
19
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активности, преношење ризика, прихватање ризика уколико су могућности ограничене, смањење или ублажавање ризика уз примену одређених мера за смањење
вероватноће или ефекта ризика. Значајно место заузима унутрашња контрола која
се заснива на писаним процедурама, детаљним описима задатака, задужења, и обавеза, идентификацији критичних тачака, праћењу, процени, извештајима, евидентирању и прављењу регистра ризика.
Важну улогу у процесу управљања ризицима у архивима имају овлашћења
и одговорности директора, начелника, руководиоца одељења и запослених. Сам
процес управљања ризицима подразумева да постоји лице задужено за његово
спровођење, затим регистар ризика и систем извештавања у циљу успешнијег пословања и квалитетнијег пружања услуга, планирања, одлучивања, указивања на
повезане ризике, благовремене реакције на измењене околности, неутралисања неочекиваних ситуација итд.
Ефекат управљања ризицима зависи од примене утврђене стратегије која
подразумева редовно праћење ризика, контролу, подношење извештаја и одговарајућу реакцију на одређени ризик, едукацију запослених у смислу јачања свести
о важности откривања, управљања и отклањања ризика.
„Без обзира да ли су ризици природно или друштвено условљени, а утичу
на сигурност људи, имовине и пословања, представљају безбедносне ризике.“20
Сви наведени ризици могу да утичу на здравље и безбедност људских живота и
могу довести до делимичног или тоталног уништења објеката и архивске грађе.
Закључак
Пословно окружење, свакодневне иновације, научни и информационо-технолошки напредак намећу нове приступе у спровођењу архивске делатности, пословних планова, програмских активности, пружања услуга корисницима и остварењу постављених циљева.
Aрхивима предстоји озбиљно ангажовање у откривању и управљању ризицима применом утврђених стандарда и надоградњом у оквиру законске регулативе. Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности уредио је ову област
и, између осталог, регулисао надлежности, обавезе, одговорност и систем заштите
архивске грађе и документарног материјала. На темељу тога, систем управљања
ризицима у архивима подразумева усаглашеност архивског законодавства са осталим законским и подзаконским прописима у циљу свеобухватног система заштите, препознавања, елиминисања или смањења могућих ризика.
Управљање ризицима је важан део стратешког процеса, чија је суштина
стручно и адекватно управљање променама. Делотворност система зависи од степена интегрисаности у организацијску структуру и процеса одлучивања, у чему
велику улогу имају јасно дефинисане обавезе и одговорности. Свеобухватно сагледавање архивске делатности и пословања доприноси идентификацији стварних и
потенцијалних опасности. Циљ откривања и управљања ризицима у архивима је
20
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препознавање проблема, доношење и спровођење адекватних решења, санирање
последица и, због немогућности потпуне елиминације, контролисано преузимање
ризика и свођење на прихватљив ниво, како би штетни догађаји и њихове последице били смањени или ублажени.
Архиви би требало да имају израђену Стратегију управљања ризицима на
основу које би били примењени системски приступ и контрола ризика у складу са
приоритетима и могућностима и у зависности од унутрашњих и спољних фактора у оквиру којих егзистирају. Акценат мора да буде на откривању и процени ризика, затим на избору методе за управљање ризицима и техници за спровођење те
методе, као и на контроли ризика са циљем њиховог минимизирања.
Систем управљања ризицима је сложен и захтева стално праћење и прилагођавање. Кључне претпоставке успешног управљања ризицима су контрола, анализа и свеоубухватно сагледавање свих чинилаца који утичу на пословање архива
и спровођење архивске делатности. На тај начин могуће је открити видљиве и невидљиве ризике, утврдити, спречити или умањити нежељене последице.
Значај откривања и управљања ризицима у архивима је у томе што доприноси спречавању нежељених догађаја, превазилажењу постојећих слабости и недостатака, квалитетнијем пословању, стварању вредносног система и успешног
пословног имиџа.

Резиме

Пред архивима је озбиљан задатак у имплементацији законске регулативе
у вези са откривањем и управљањем ризицима. Правилном применом закона,
прописа и упутстава из ове области свакако је олакшано превазилажење постојећих
слабости и успостављена контрола нежељених појава и догађаја.
Архивска делатност изложена је великом броју различитих предвидивих и
непредвидивих ризика. У том контексту, важно је да управљање ризицима буде
саставни део пословања архива. Неопходно је израдити Стратегију управљања
ризицима која дефинише циљеве и позитивне ефекте управљања ризицима, одговорност за њихово управљање и указује на успостављање одређених законодавних и процедуралних оквира ради што бољег и успешнијег управљања.
Дакле, управљање ризицима мора бити у складу са законом, пратећим нормативним и интерним актима. Системски оквир обухвата откривање, анализу, вредновање, мере, контролу, извештавање, вођење регистра ризика, одговорност и
едукацију запослених. У складу са тим, управљање ризицима у архивима можемо схватити као континуирану активност сачињену од читававог низа поступака и
као одговор на могуће претње и ризичне ситуације.

Jасминка Марковић

Jasminka Marković

THE IMPORTANCE OF DETECTING AND MANAGING
THE RISKS IN THE ARCHIVES

Summary
Archives have before them a serious task of implementation of legal regulations regarding detecting and managing the risks. With proper application of law, regulations and
instructions from this field, resolving of the existing weaknesses is certainly facilitated
and a control over unwanted occurrences and events is instituted.
Archival activity is exposed to a large number of different predictable and unpredictable
risks. In that context, it is important that risks management be an integral part of archives’
activity. It is necessary to create the Strategy for risk management that would define goals
and positive effects of risk management, responsibility for managing the risks, and suggests establishing of certain legal and procedural frames for better and more successful
management.
Therefore, risk management must be in accordance with the law and the accompanying
normative and internal acts. Systemic frame encompasses detection, analysis, evaluation,
measures, control, reporting, keeping the evidence of risks, responsibility and education
of the employees. In accordance to that, risk management in the archives can be understood as continuing activity composed of a whole series of actions and as an answer to
possible treats and risk situation.
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Апстракт: Последњих година број катастрофа у свету евидентно расте, а упоредо
са њим расту и број и тежина њихових последица по здравље и живот људи, материјална добра, животну средину, али и по архивску грађу и друга културна добра. Као одговор
на пораст броја последица уследио је развој система заштите и спасавања од катастрофа.
У тежишту заштите и спасавања нашао се план за управљање ризицима од катастрофа.
План обухвата идентификацију, процену и умањење ризика пре настанка катастрофе, акцију заштите и спасавања (реаговање) током њеног трајања и обнову након завршетка катастрофе. Он мора бити свеобухватан, ефикасан, флексибилан, јасан, одржив и специфичан.
Осим заштите архивске грађе као културног добра, од катастрофа је потребно заштитити
и виталне документе (документи који омогућавају опстанак предузећа и других правних
субјеката и наставак пословања за време и након ванредне ситуације и на тај начин спречавају губитке у пословању). Витални документи у архивској грађи су они документи који
омогућавају опстанак државе, покрајине, општине и њихово несметано функционисање.
Кључне речи: катастрофа, ризик, план, културно добро, архивска грађа, витални документи, заштита, спасавање

Не тако давно, пре само тридесетак година, у ратним сукобима који су вођени на
територији бивше Југославије, на простору Хрватске и Босне и Херцеговине, поред
људи и материјалних добара страдало је и културно наслеђе српског становништва које је живело на тим просторима. Архивска грађа је доживела различите судбине: један део је остао нетакнут, један је пренет у Србију, а један је заувек изгубљен. Недуго затим, на простору Косова и Метохије, у новим ратним разарањима и немирима који су уследили после, поново су била погођена културна добра.
Најупечатљивије је било страдање цркава, манастира и других православних светиња, као и књига, списа и осталог културног блага које се у њима чувало. Део
грађе из архива и регистратура са простора Косова и Метохије из безбедносних
разлога евакуисан је и премештен у установе широм Србије где се и данас налази. Занимљив је случај грађе Окружног суда у Призрену која је преживела ове
немиле догађаје на Косову и Метохији и нашла уточиште у Вишем суду у Пожаревцу. Тада је поменута грађа имала среће и током свих тадашњих дешавања остала је нетакнута. Међутим, 2014. године чекала ју је другачија судбина. Наиме,
током обилних јулских падавина поменуте године дошло је до изливања градске
канализације у Пожаревцу и плављења грађе која је чувана у архивским депоима
у сутерену зграде Вишег суда. Том приликом је страдала велика количина архивске
1
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грађе и документарног материјала Вишег суда у Пожаревцу, али и грађе Окружног суда у Призрену.2 Део најзначајније грађе пожаревачког и призренског суда
спасен је и сачуван захваљујући превасходно пожртвованом раду и труду спољне
службе Историјског архива у Пожаревцу, али и одличној сарадњи спољне службе
Архива у Пожаревцу и Лабораторије за конзервацију и рестаурацију Архива Србије. У овом примеру представљен је случај грађа из Призрена, која је у периоду
од петнаестак година доживела две различите катастрофе са различитим исходима и последицама. С друге стране, постоји грађа која никада није била погођена
катастрофом, што на сликовит начин илуструје непредвидивост катастрофа. Нешто раније, исте године (2014), у поплавама изазваним изливањем река и обилним
падавинама страдала је велика количина архивске грађе и регистратурског материјала у већем броју установа у Обреновцу и другим градовима, о чему је већ било речи у другим радовима.3
Ово су само неки примери катастрофа које су у новије време погодиле наше подручје. Поплаве, земљотреси, ратови, велики шумски пожари и друге катастрофе су одувек биле и биће саставни део наших живота. По правилу се појављују изненада и не могу се спречити нити избећи, а често ни предвидети. За собом остављају несагледиве последице: угрожавају безбедност, живот и здравље
људи, материјално добро, животну средину, културно наслеђе. Једино што можемо
да учинимо јесте да покушамо да умањимо њихове штетне последице и да будемо
спремни.
Катастрофе и правни акти
Сведоци смо да из године у годину број катастрофа у целом свету расте,
као и њихова разорна моћ. С тим у вези јавила се потреба за убрзаним развојем
области заштите и спасавања од катастрофа. Почели су да се доносе правни акти,
израђују смернице, прикупљају и обрађују подаци, усвајају нови термини, успоставља сарадња са повезаним делатностима. Систем заштите и спасавања подигнут је на виши ниво. Као кључна тачка заштите од катастрофа издвојио се план
за управљање ризицима од катастрофа који обухвата идентификацију, процену и
смањење ризика од катастрофа, припрему и реаговање током катастрофе, процену штете, план обнове, преиспитивање плана.4
Тренд пораста броја катастрофа евидентан је и у Србији. Готово сваке године у неком периоду мањи или већи део територије наше земље бива погођен
поплавама, клизиштима, јаким ветровима. Као одговор на такав тренд, у Србији
је 2009. године ступио на снагу Закон о ванредним ситуацијама, да би већ 2018.
2
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Архив Србије, Извештај о стању архивске и регистратурске грађе Вишег суда у Пожаревцу оштећене у поплавама, бр. 269/2 од 7. 5. 2015.
Snežana Petrov, Posledice nepostojanja sveobuhvatne zakonske regulative u zaštiti arhivske
i registraturske građe u vanrednim situacijama, Arhivska praksa 18, Tuzla 2015, 103-119;
Снежана Петров, Пола године касније – регистратуре страдале у мајским поплавама,
Гласник Друштва конзерватора Србије 39, Београд 2015, 32-34.
Управљање ризицима од катастрофа за светску баштину, Министарство културе и
информисања РС, Београд 2018, 16-18.
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био замењен ефикаснијим и свеобухватнијим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон).5 Према Закону катастрофа представља елементарну непогоду или техничко-технолошку несрећу чије последице угрожавају безбедност, живот и здравље већег броја људи,
материјална и културна добра или животну средину у већем обиму, а чији настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем
надлежних органа и служби.6 Као и у свету, акценат у заштити од катастрофа
подразумева смањење ризика које обухвата следеће: идентификовање, процену и
праћење ризика, затим превенцију и смањење ризика, обнову након катастрофе,
међусобну сарадњу надлежних институција на свим нивоима, јачање отпорности
појединаца и заједнице и друго.7 Међутим, за разлику од света, где су једним актом, планом, обухваћени сви сегменти управљања ризицима од катастрофа, у Србији постоји обавеза да се на основу Закона израде два акта: процена ризика од
катастрофа8 и план заштите и спасавања.9
План за управљање ризицима од катастрофа
Током катастрофе предност у заштити и спасавању имају безбедност, живот и здравље људи и материјална добра неопходна за преживљавање појединаца и функционисање заједнице. У ситуацијама у којима су финансијска средства и
ресурси недовољни, неретко се дешава да културна добра током катастрофа свесно или несвесно буду запостављена. Иако нису неопходна за живот и здравље
људи, потребно је истаћи да је, за разлику од материјалних добара, културно наслеђе необновљив ресурс неопходан за разумевање историје и културе људских
бића и да је његов губитак ненадокнадив. Како би се предупредили губици културног наслеђа, неопходно је направити ефикасан и свеобухватан план за управљање ризицима од катастрофа који безусловно укључује адекватну заштиту културних добара.
План за управљање ризицима од катастрофа за одређено културно добро не
треба да буде издвојен, независан, већ део целине у којој се налази (зграда, подручје). Уколико се на једном истом подручју налазе различита културна добра, потребно израдити један план који обухвата сва добра или, пак, засебне планове за
свако добро који морају да буду компатибилни. План за манастир поред непокретних добара, мора да обухвата и заштиту покретних добара која се у њему чувају.
Такође, неретко су зграде музеја, архива, библиотека проглашене за културна добра, те планом морају да буду обухваћена оба добра (и зграда и добро које се у
њој чува), а мере које се предвиђају планом не смеју да угрожавају ниједно од добара. Постоје урбана, али и друга подручје на којима се на малом простору налази више различитих добара. Планови за сва та добра морају да буду у корелацији
5
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Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018.
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и не смеју ни у једном делу да буду у супротности. Уз то, план за управљање ризицима од катастрофа мора да буде повезан са планом управљања културним добром, а по могућству и интегрисан у њега.10 План за управљање ризицима за архивску грађу требало би да буде саставни део плана за цео архив, с тим што би у
плану посебно био обрађен део који се односи на заштиту архивске грађе. У плановима за управљање ризицима, архивска грађа и друга културна добра представљена
су термином штићена вредност.
План за управљање ризицима од катастрофа састоји се из три фазе које се сукцесивно смењују и чине циклус (Слика бр. 1).11
У првој фази која се одвија пре катастрофе
потребно је извршити идентификацију и процену ризика, превенцију и смањење ризика и
припрему за реаговање за време и после катастрофе. Друга фаза се односи на период
током катастрофе и процедуре реаговања, акције заштите и спасавања, евакуације и слично. Током последње фазе, која следи након
катастрофе, обављају се процена штете, поправка, конзервација, ојачавање и обнова добара. Такође, неопходно је извршити преисСлика бр. 1
питивање плана и по потреби га кориговати.
Када је план једном састављен, посао није завршен. Напротив, потребни су
његова повремена провера и тестирање, као и стално праћење ризика. Уколико је
уочена промена у идентификацији и процени ризика или одређена мањкавост плана приликом тестирања, исти је потребно ажурирати и прилагодити новој ситуацији и сазнањима.
План за управљање ризицима од катастрофа мора да буде свеобухватан,
ефикасан, одржив, конкретан, специфичан, флексибилан и практичан, као и да садржи јасно изражене главне циљеве и процес плана, област примене, циљну групу и органе одговорне за његово спровођење.12
Процена и смањење ризика
Израда плана за управљање ризицима почиње идентификацијом и проценом ризика. Најједноставније речено ризик представља производ опасности и изложености, где опасност означава догађај, појаву или људску активност која има
потенцијал да проузрокује оштећење и пропадање културног добра, док је изложеност подложност или осетљивост културног добра на ту опасност13 (Слика бр.
2). Из дефиниција ризика, опасности и изложености евидентно је да два различита
10
11
12
13

Управљање ризицима, 16-19.
Управљање ризицима, 14-15.
Управљање ризицима, 16.
Управљање ризицима, 8.
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добра, као ни два иста добра на различитим локацијама, не могу имати исте ризике (први због
различите изложености, а други због различитих опасност које им на одређеним локацијама
прете). Сваком културном добру на одређеној
локацији прете тачно одређени ризици, због
чега је неопходно да и сам план за управљање
ризицима од катастрофа буде специфичан за
одређено добро на одређеној локацији. Смернице за израду плана могу бити опште, али конСлика бр. 2
кретан план мора бити специфичан.
Према значењу израза наведених у Закону ризик означава комбинацију вероватноће
да ће се катастрофа десити у одређеном временском раздобљу и са одређеним негативним
последицама.14 Ризике који су идентификовани
Слика бр. 3
као такви за одређено културно добро, потребно је проценити, рангирати по тежини потенцијалних последица по то добро, односно по
приоритету за смањење ризика. Ризици се могу
рангирати проценом нивоа ризика на основу
вероватноћа да дође до одређене катастрофе
и озбиљности последица те катастрофе по наслеђе15 (Слика бр. 3). Рангирање ризика је од
суштинског значаја у смислу смањења ризика,
односно предузимања одговарајућих мера за
ублажавање последица катастрофа по културно наслеђе. Приликом предузимања мера за
смањење ризика неопходно је водити рачуна
да поменуте мере не утичу на повећање неког
Слика бр. 4
другог ризика по културно добро. Будући да су
ресурси за смањење ризика ограничени, рангирањем ризика одређују се приоритети деловања, што плану за управљање ризицима од катастрофа обезбеђује одрживост и ефикасност.
Последице ризика на културно добро најбоље се описују кроз губитак вредности који означава угроженост, односно потенцијално оштећење и пропадање
одређених атрибута који су у директној вези са вредностима наслеђа (Слика бр.
4). Губитак вредности не мора да буде и није нужно пропорционалан тежини материјалног пропадања целокупног културног добра. Документ коме је оштећено
пола листа на коме нема текста нити било ког другог атрибута битног за вредност документа, има велики материјални губитак, али незнатан губитак вредности,
14

15

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, члан 2,
став 1, тачка 12.
Управљање ризицима, 31-33.
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док документ коме је оштећен мали део листа, али онај на коме је потпис или печат, има мали материјални губитак, али значајан губитак вредности.
У процесу идентификације и процене ризика неопходан је стални мониторинг, како пре, тако и након израде плана, као и усклађивање плана са променама које су установљење мониторингом. Притом велику помоћ представљају
мапе ризика за одређена подручја које многе државе израђују у циљу брже, лакше и једноставније доступности података неопходних за управљање ризицима од
катастрофа.
Акција заштите и спасавања од катастрофа
(реаговање) и опоравак
Израда плана акције спасавања културних добара током катастрофе почиње сагледавањем расположивих ресурса: лица која су у могућности да учествују у спасавању, затим простор за наставак несметаног рада установе током
катастрофе, простор за тријажу и пружање прве помоћи културном добру, простор за евентуалну евакуацију, опрема за катастрофе (заштитна опрема, прва помоћ, сандуци за евакуацију, пумпе за воду, хидранти и друго), доступна финансијска средства и слично. Уколико расположиви ресурси нису довољни за реализацију свеобухватног и ефикасног плана, неопходно их је обезбедити. Недостатак
простора, лица и опреме може се превазићи потписивањем уговора о међусобној
сарадњи и помоћи две сродне установе (на пример архива и библиотеке). Притом
је потребно водити рачуна да се установе налазе на различитим локацијама, за
које се очекује да неће бити погођене истом катастрофом. Уговори о сарадњи се
могу потписати и са превозником који би по потреби обавио евакуацију културних добара, као и са правним лицима за изнајмљивање простора и опреме.
План не треба да буде само списак активности, већ је потребно у њему
буду описани процеси за различите ситуације.16 Такође, активности током спасавања предвиђене планом не обављају се насумично, већ према унапред дефинисаним и подељеним улогама, јасном хијерархијом и успостављеним ланцем команди. Потребно је да сва лица која учествују у акцији спасавања знају која су
им задужења и задаци. Они чине тим за реаговање на ванредне ситуације и заједно
раде на састављању, провери, измени и допуни плана, свако са својим знањем и
искуством, док у оквиру плана спасавања имају различите надлежности: координација; сигурност и безбедност; администрација, документација и финансије; сарадња са медијима; спасавање културног добра.17
Безбедност чланова тима, али и осталих присутних лица, увек је на првом
месту, испред безбедности и заштите културних добара, те реализација акције спасавања може отпочети тек када су задовољени сви безбедносни услови. Такође,
из безбедносних разлога, током акције спасавања, унутар подручја, односно
објеката који су погођени катастрофом никад не иде један сâм, већ се увек крећу
најмање два члана тима. Путеви за евакуацију морају јасно да буду означени на
16
17

Управљање ризицима, 16.
Управљање ризицима, 46.
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свим кључним местима у згради и подручју. Када су задовољени безбедносни
услови, прелази се на спасавање културног добра. У највећем броју случајева неопходно је изместити грађу на безбеднију локацију унутар зграде или евакуисати је на другу, удаљену локацију. Уколико је културно добро оштећено, приступа
се тријажи како би се одредили приоритети у спасавању. После тријаже добру се
пружа прва помоћ, односно обављају се његова заштита од даљих оштећења и стабилизација услова окружења. Неоштећено добро је довољно изместити на безбедну локацију. Будући да је током катастрофе неретко потребно евакуисати културно добро на удаљену локацију, сви елементи евакуације би требало да буду унапред дефинисани и обезбеђени планом: локација за привремени смештај, транспортно возило, сандуци за транспорт, руте проходних путева и слично (руте проходних путева су битне и због хитних служби - ватрогасци, хитна помоћ, полиција). Без обзира да ли се културно добро измешта у оквиру зграде или се евакуише
на другу локацију, неопходно је водити документацију о његовом стању и кретању. Документација се најлакше води попуњавањем унапред осмишљених формулара и образаца који су саставни део плана. Уколико постоји могућност, документацију би требало да прати фото-документација. У циљу брже и лакше комуникације и боље координације, како унутар тима, тако и изван њега, неопходно је
да свим члановима буде доступан списак са бројевима телефона хитних служби,
чланова тима, чланова њихових породица, сродних установа, транспортног предузећа и друго.
План акције спасавања потребно је повремено проверити, тестирати и евалуирати кроз вежбе у којима се симулира акција спасавања и по потребу га изменити и допунити. Измене плана потребно је извршити и при свакој промени у
окружењу која утиче на процену ризика и смањење ефикасности плана.
После катастрофе следи опоравак, односно процена штете, рестаурација,
ојачавање културног добра, обнова и припрема за нову катастрофу.
Витални документи
Заштита и спасавање архивске грађе као покретног културног добра саставни је део плана за управљање ризицима од катастрофе. Осим архивске грађе,
од катастрофа је потребно заштитити и виталне документе. Витални документи
су документи неопходни за наставак функционисања или реконструкцију организације током или након стања опасности, као и документи есенцијални за заштиту права и интереса организације и појединаца који непосредно зависе од њене активности.18 То су документи који омогућавају опстанак, односно наставак пословања и опоравак организација за време и након катастрофе. Термин је настао
из потребе да се документи неопходни за одржање основних функција пословања
организација дефинишу, издвоје и заштите.
Витални документи не морају нужно да буду документи предвиђени за
трајно чување. Уколико јесу, њихова заштита и спасавање требало би да буде
18

Светлана Аџић, Архиви и архивска грађа – термини, описи, дефиниције (енглеско-српски
терминолошки речник), Београд 2011, 160.
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саставни део плана за управљање ризицима од катастрофа. Поставља се питање
да ли витални документи са ограниченим роковима чувања имају значај у заштити архивске грађе и других културних добара и да ли је улагање у њихову заштиту
и спасавање оправдано у смислу заштите културних добара. Иако витални документи који нису трајног карактера сами по себи нису нити ће бити културно добро, они индиректно могу да допринесу заштити добара у катастрофама. Пример
таквих докумената јесу уговори, осигурање и друга документација о позајмици
архивске грађе или другог културног добра ради изложбе, било да се добро позајмљује другој установи или од ње. Будући да је најзначајнија грађа обично и
најатрактивнија, не чуди чињеница да је баш она најчешће предмет позајмице.
Катастрофа која би угрозила документацију о позајмици могла би индиректно
да угрози и позајмљену грађу. Још један пример јесу организације које за своје
пословање користе непокретно културно добро уз обавезу одржавања. Катастрофа која би изазвала губитак виталних докумената организације угрозила би њено пословање и опстанак, а самим тим и редовно одржавање непокретног културног добра. Заштитом виталних докумената избегла би се оба ова сценарија.
Како је већ речено, витални документи у регистратурама, односно установама, организацијама и другим правним субјектима, јесу они документи који омогућавају опстанак регистратуре и њено несметано функционисање за време и након катастрофе. Витални документи у архивима су они документи који омогућавају опстанак државе, покрајине, општине и њихово несметано функционисање за
време и након катастрофе. То су, на пример, матичне и земљишне књиге. Будући
да је у архивима велика количина грађе категорисана као архивска грађа од изузетног значаја, издвајање виталних докумената би свакако дало јасније смернице
коју би грађу у ванредним ситуацијама требало прво спасавати.
Програм заштите виталних докумената састоји се од следећег:19
1. идентификација виталних докумената који не би требало да чине више од
2-4% целокупне документације;
2. одређивање одговорног особља задуженог за одабир, израду копија и ажурирање виталних докумената;
3. израда копија виталних докумената и њихова заштита, односно чување на
безбедном месту унутар регистратуре (на пример, у трезору) или ван ње на
локацији довољно удаљеној како оригинал и копија не би могли бити погођени истом катастрофом. У случају да је копија израђена и дигиталном
облику, потребно је обезбедити простор са одговарајућом опремом како би
током и након катастрофе копије виталних докумената биле доступне за
коришћење ради наставка функционисања организације.

19

Živana Heđbeli, Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju, Arhivski vjesnik, br.
43, Zagreb 2000, 49-51.
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Упитник о заштити архивске грађе од катастрофа
На Листи светске баштине UNESCO тренутно се налази девет српских локалитета са простора Србије и Косова и Метохије. Пре неколико година UNESCO
је донео одлуку да сви локалитети са листе морају да имају израђен план за
управљање ризицима од катастрофа према одговарајућим стандардима. План
представља део такозваног номинационог досијеа који мора да буде завршен до
одређеног рока како би локалитет остао на листи. Тим поводом у Србији су организоване обуке из области управљања ризицима од катастрофа за стручњаке
који се баве заштитом непокретног културног наслеђа. Циљ обуке био је формирање тима који ће саставити план за управљање ризицима од катастрофа за локалитете са листе. Манастир Студеница, који се на Листи светске баштине налази
од 1986. године, представљао је највећи изазов због своје комплексности и хетеро564
гености. Планом је требало обухватити цркве у оквиру манастира, конаке, ризнице
и остала добра унутар манастира. Тим је дао предлог плана за управљање ризицима од катастрофа у више наврата и сваки пут је био одбијен од стране UNESCO-а,
јер није задовољавао критеријуме. Тренутно је на његовој изради ангажована једна
приватна фирма. Цела ситуација са Студеницом илуструје колико израда ефикасног и свеобухватног плана може да буде комплексна и потврђује да су неопходни
озбиљан и систематичан приступ заштити културних добара од катастрофа. Министарство културе и информисања покренуло је последњих
Упитник
година низ активности у циљу
1. Да ли архив има план заштите и спасавања архивске грађе у
едукације стручњака и подизања
ванредним ситуацијама?
целокупног система заштите кул2. Ако има, да ли он обухвата заштиту архивске грађе и
турних добара од катастрофа на
документарног материјала насталог током рада архива?
виши ниво. Због специфичне си3. Да ли је планом посебно издвојена одређена категорија
грађе као најзначајнија и која? (Одговор написати у
туације са Студеницом и осталим
напомени)
српским локалитетима са Листе
4. Да ли је најзначајнија грађа физички издвојена од остале
светске баштине, Министарство
грађе?
је тежиште својих активности у
5. Да ли су кутије у којима се чува најзначајнија грађа видно
обележене?
вези са заштитом од катастрофа
6. Да ли постоји заштитна копија најзначајније грађе?
усмерило на непокретна култур7. Да ли постоји унапред дефинисан план евакуације
на добра, са идејом да се у најнајзначајније грађе (уговор са транспортним предузећем,
скорије време укључе покретна
обезбеђен привремени смештај и слично)?
културна добра.
8. Да ли су планом предвиђена посебна финансијска средства
за заштиту и спасавање најзначајније грађе у ванредним
Будући да правни акти веситуацијама?
зани
за
заштиту од катастрофа у
9. Да ли сматрате да је потребно да најзначајнија грађа буде
Србији још увек нису у потпунотретирана на посебан начин у плану заштите и спасавања?
10. Да ли Вам је познато шта означава термин ‹витални
сти усклађени са светским нордокументи›?
мама, постојећи планови у архи11. Ако је одговор на претходно питање потврдан, да ли
вима и другим установама зашсматрате да би термин ‹витални документи› требало увести
тите културних добара, израђени
у архивску праксу и да ли би њиховој заштити требало
у складу са постојећим прописипосветити посебну пажњу?
ма, нису на задовољавајућем ни-
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воу и не обезбеђују адекватну заштиту културних добара
од катастрофа. У циљу квантитативног представљања опште слике тренутног стања заштите архивске грађе од катастрофа, архивима у Србији је упућен упитник од 11 питања, осмишљен тако да пружи основне информације о
овој теми. Питања су била директна („да“ и „не“ одговори). За свако питање остављена је могућност да се одговор
допуни или образложи.
Архивску мрежу Србије чини 37 архива: 34 међуопштинска, два покрајинска и један државни. Због тренутне ситуације шест архива са подручја Косова и Метохије
нису учествовала у овом истраживању. Од 31 архива којима је упућен упитник, одговорило је њих 20 (64%), што је
око две трећине узорка, те се на основу добијених података може доћи до одређених закључака са великим процентом тачности.
На основу одговора из упитника, 35% архива има
израђен план заштите од катастрофа (Графикон бр. 1). Код
30% испитаних архива он обухвата документарни материјал настао током њиховог рада, што чини већи део архива који имају план. Исти проценат архива најзначајнију
грађу третира на посебан начин (Графикон бр. 2). Притом, један број архива је напоменуо да је план у процесу
израде, тако да се може очекивати да ће се ови проценти
ускоро повећати.
У 55% архива најзначајнија грађа је физички издвојена од остале грађе. У осталим архивима најзначајнија
грађа је најчешће само делимично издвојена, пошто не постоји могућност њеног потпуног издвајања (Графикон бр.
3). Најзначајнија грађа би требало да се чува издвојено од
остале грађе кад год је то могуће. Издвојеној грађи је много лакше обезбедити посебне услове чувања, као и боље
безбедносне мере. Такође, евакуација је много бржа и једноставнија, нарочито ако се издвојена грађа налази близу
излаза зграде. Уколико није могуће издвојити најзначајнију
грађу, требало би је чувати на нижим полицама, како би се
у случају опасности лакше евакуисала. Осим тога, требало
би да буде видно обележена, посебним налепницама20 или
етикетама другачијег изгледа од етикета остале грађе, што
би такође допринело бржој и лакшој евакуацији. Према
одговорима из упитника, у половини архива кутије са најзначајнијом грађом су видно обележене (Графикон бр. 4).
20

Правилник о регистрима архивске грађе, члан 9, Службени
гласник Републике Србије, бр. 24/97.
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Најбољи начин заштите архивске грађе свакако је
израда заштитних копија. Оне се издају на коришћење и
излажу уместо архивске грађе и на тај начин доприносе
заштити од оштећења и пропадања. Такође, заштитна копија израђена по одређеним стандардима може да замени
оригинал и након његовог губитка који, између осталог,
може бити последица катастрофе. На питање да ли посГрафикон бр. 6
тоји заштитна копија најзначајније грађе, 25% архива је
одговорило са да, 55% делимично и само 20% са не (Графикон бр. 5). За разлику од заштитних копија, ниједан архив
нема унапред дефинисан план евакуације најзначајније
грађе, а само један има планом предвиђена финансијска
средства за заштиту и спасавање грађе од катастрофа
(Графикон бр. 6).
Питање око кога су се сложила сва лица која су одГрафикон бр. 7
говарала на упитник у име архива, јесте да најзначајнија
грађа треба да буде третирана на посебан начин у плану заштите од катастрофа. 70% њих зна шта означава термин витални документи, а 60% сматра да би заштити виталних докумената требало посветити посебну
пажњу (Графикон бр. 7).
На основу упитника може се закључити да међу архивима постоји јасно
развијена свест о значају заштите архивске грађе од катастрофа. Мали проценат
архива који имају план заштите може се приписати потешкоћама и проблемима
у његовој изради, као и још увек присутним недостацима у прописима који уређују област заштите од катастрофа. Заштита грађе је у складу са тренутно важећим прописима и оно што нам несумњиво предстоји јесте усклађивање прописа
са светским стандардима, као и едукација запослених о овој обимној и комплексној области. Оно што је веома похвално јесте висок проценат архива који перманентно раде на изради заштитних копија архивске грађе чиме је штите на најбољи могући начин.
Пандемија корона вируса и архивска грађа
Последњих месеци у целом свету, па и у Србији, живимо у условима ванредне ситуације изазване корона вирусом. Корона, као и други вируси, не може
да опстане ван живих организама, што значи да на архивској грађи може да преживи само одређени временски период. Будући да не користе архивску грађу за
раст и развој, вируси не могу да је оштете ни на који начин, нити су њена директна претња. Поставља се питање да ли пандемија може индиректно да угрози архивску грађу. Одговор је да, мада у незнатној мери. Иако мала, постоји могућност
да ће део грађе претрпети оштећења услед неодговарајућих услова чувања, као
што су на пример појава влаге, глодара, инсеката, који нису примећени на време,
као што није примећен ни њихов неповољан утицај на грађу, а све због редукованог броја запослених у архиву и немогућности обављања задужења у пуном
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обиму. Такоће, из истих разлога постоји већа могућност настанка хаварије, односно поплаве или пожара у згради. Затим, могућа је прогресија већ постојећих
оштећења на грађи, због одложених послова на конзервацији и превентивној заштити који су првобитно били планирани. Известан је и смањен обим микрофилмовања, дигитализације, излагања и издавања грађе као видова заштите.
У ванредној ситуацији, каква је пандемија корона вируса или неке друге заразне болести, архивска грађа је незнатно угрожена, али она може да допринесе
ширењу заразе и тиме угрози здравље и живот људи. Из тих разлога у архивима
се, а посебно у читаоницама, спроводе одређене мере које имају за циљ да спрече
ширење корона вируса. Мере за спречавање ширења заразе које се спроводе у архивима могу се поделити у опште (примењују се у свим затвореним просторима)
и посебне (односе се на поступање са архивском грађом током издавања). У опште
мере се убрајају обавезно ношење маске и рукавица, држање социјалне дистанце, ограничен број лица која бораве у одређеном простору (на пример, у читаоници), адекватна лична хигијена, честа дезинфекција руку, често брисање подова,
свакодневна дезинфекција квака, радних површина, телефона, тастатура и слично.
Посебне мере се односе на спречавање ширења заразе путем грађе. Најједноставније би било да се после сваког коришћења грађа дезинфикује. Међутим, већина
дезинфекционих средстава која су се показала као ефикасна против корана вируса, користе се у облику течности, што би код грађе изазвало оштећења. Дезинфекција средствима у гасовитом стању није практична, јер изискује простор,
опрему и средства за дезинфекцију, које архиви обично немају. Будући да дезинфекција грађе није практично решење, мере за спречавање ширења заразе путем
грађе одређене су на основу научних сазнања да се корона вирус не задржава дуже
од 24 сата на папиру и картону, односно 72 сата на пластичним површинама.21
С тим у вези препорука је да се грађа после коришћења одложи 24 сата на за то
предвиђено место пре поновног издавања другом кориснику или враћања у депо.
О одложеној грађи потребно је водити евиденцију. Грађа која је уложена у пластичне фолије, после употребе може да се одложи на 72 сата или може да се пребрише 70% алкохолом и затим одмах поново користи или врати у депо. Уколико
је могуће тако организовати, препорука је да једна особа издаје наручену грађу,
а друга преузима враћену. Будући да постоји обавеза примењивања општих мера,
како од стране запослених, тако и од стране корисника, ове мере су често истакнуте у виду препорука и упутстава на видном месту у архиву или на интернет
порталу установе. Посебне мере примењују стручна лица, због чега обично нису
јавно истакнуте и интерног су карактера. Народна библиотека Србије, у сарадњи
са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, саставила је Обавештење о руковању грађом у условима пандемије вируса САРС-КОВ-2, које је достављено свим библиотекама у Србији. Хрватски државни архив је на свом интернет порталу објавио веома детаљне смернице за рад у условима пандемије корона
вируса које обухватају и опште и посебне мере.22
Lisa Peet, IMLS, CDC Offer Guidance for Disinfecting Returned Library Books,
https://www.slj.com/?detailStory=IMLS-CDC-offer-guidance-for-disinfecting-returnedbooks-library-journal-coronavirus-covid19, (приступљено 23. септембар 2020.)
22
Smjernice za rad u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu od 27. travnja 2020.
21
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Као што је речено, пандемија корона вируса преко архивске грађе може да
угрози здравље и живот људи. С друге стране, пандемија угрожава пословање и
личне потребе корисника (правних и физичких лица) који трпе последице због
смањеног обима, а понекад и потпуне обуставе издавања грађе. У првом налету
вируса архиви су били потпуно затворени за кориснике, који тада ни на који начин нису могли да остваре своје право на доступност архивске грађе. После првог налета архиви су своја врата отворили за кориснике, али у веома смањеном
обиму, тако да су, иако имају могућност да остваре своје право, корисници често
принуђени да чекају, што доводи до кашњења и застоја у завршавању послова. У
оваквим ситуацијама до пуног изражаја долази значај дигитализације архивске
грађе, као и доступност грађе преко интернета. Грађа која се у архиву претражује
у дигиталном облику не пролази процедуру одлагања на 24 сата, већ следећи
корисник може одмах да је користи. Државе које су завршиле процес дигитализације грађе и чија је грађа доступна преко интернета могле су током целог периода трајања пандемије несметано да издају грађу на захтев корисника и тиме им
омогуће благовремено завршавање послова.
Пандемија корона вируса која потреса свет у тренутку настајања овога
рада, иако незнатно утиче на архивску грађу, намеће питање колико је свет спреман на катастрофе светских размера по питању заштите и спасавања живота
и здравља људи, материјалних и културних добара и животне средине. Каква је
могућност заштите и спасавања архивске грађе у случају глобалних катастрофа?
Програм заштите архивске грађе у Немачкој, између осталог, подразумева
микрофилмовање архивске грађе у три примерка. Први примерак је заштитна
копија која може да замени оригинал уколико пропадне. Други примерак је копија
за коришћење која се израђује са циљем да се оригинали повуку из употребе. Све
државе чији план заштите архивске грађе обухвата микрофилмовање, израђују
ова два примерка микрофилма. Немачка израђује и трећи примерак који се чува
у напуштеном руднику сребра на планини Шварцвалд. Дугогодишња мерења су
показала да су температура и влажност у руднику оптимални за чување микрофилма,
као и да рудник може да издржи нуклеарни напад. Уколико дође до глобалне
нуклеарне катастрофе, немачка архивска грађа, а самим тим и историја, биће
сачувана. Ово је пример једне државе и једне катастрофе. Питање је колико држава
има план и колико њих је спремно да одговори на овакву или сличне катастрофе.

http://www.arhiv.hr/Portals/0/Novosti/Smjernice.pdf (приступљено 23. септембар 2020.)

Снежана Петров

Закључак
Заштита архивске грађе од катастрофа је нужност која нам обезбеђује
очување грађе као културног добра које представља необновљив ресурс, неопходан за разумевање историје и културе људског друштва. Појава катастрофа је
ретка, а оштећење грађе од катастрофа још ређе, због чега се заштита од катастрофа
често занемарује као мало вероватна и ставља се у други план. У ситуацији када
су материјална средства и број запослених недовољни и за обављање основних
послова, што је случај у великом броју архива и дугих установа заштите
културних добара у Србији, заштита културних добара од катастрофа је још више
маргинализована. С друге стране, количина страдале грађе и других културних
добара у случају катастрофе је веома велика, понекад обухвата и цео фонд, а
оштећења су веома тешка, неретко и потпуна. Обнова након катастрофе, која
укључује и рестаурацију грађе, захтева вишеструко више материјалних средстава,
рада и времена него што би то било потребно за израду и спровођење плана за
управљање ризицима од катастрофа, који би могућност оштећења културних добара од катастрофе свео на минимум. Притом, без обзира на процес и динамику
обнове након катастрофе, мањи или већи део културног добра, односно архивске
грађе, често буде неповратно уништен, што представља ненадокнадив губитак.
Имајући у виду ове чињенице потпуно је јасан значај који заштита од катастрофа
има у целокупној заштити архивске грађе, као и да је план за управљање ризицима од катастрофе неопходан свакој установи заштите културних добара.
План заштите од катастрофа је неопходан, али сâмо његово постојање не
обезбеђује адекватну заштиту архивској грађи, односно културном добру. План
мора да буде осмишљен тако да пружа најбољу могућу заштиту одређеном добру
у одређеном окружењу у складу са расположивим ресурсима. Да би се то постигло, потребно је идентификовати, проценити и смањити ризике од катастрофа, затим је потребно сагледати ресурсе са којима установа заштите располаже, осмислити план акције и спасавања (реаговања) у случају катастрофе и, на крају,
направити план обнове после катастрофе. Међутим, посао није готов ни када се
састави план заштите од катастрофа. Израда плана је динамичан процес који захтева повремено преиспитивање и тестирање организовањем вежби у виду симулације катастрофа, како би се уочиле и исправиле мањкавости плана, али и ажурирање према променама које су се догодиле у окружењу, као што је, на пример,
промена руте за евакуацију због измена саобраћајница. После катастрофе је потребно преиспитати план и по потреби га изменити.
Према важећим прописима у Србији свака установа је дужна да изради
два акта: процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. Међутим,
заштита од катастрофа коју пружају ова два акта није задовољавајућа и није у
складу са светским стандардима. Како би заштита од катастрофа у Србији достигла одговарајући ниво, превасходно су потребне измене закона и подзаконских
аката, као и њихово усаглашавање са светским стандардима, а затим и едукација
запослених на свим позицијама у државним институцијама и установама, јер
је заштита архивске грађе, односно културних добара од катастрофа, дужност и
обавеза свих нас.
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Snežana Petrov
PROTECTION OF ARCHIVAL MATERIALS AGAINST DISASTERS
Summary
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Protection of archival materials against disasters is a necessity that enables preservation
of materials as cultural assets that represent nonrenewable resources, unnecessary for understanding of history and culture of human society. The occurrences of disasters are rare,
and the damage of the materials caused by disaster even rarer, which is why protection
against disasters is often neglected as improbable and put aside. In the situations where
financial resources and the number of employees are insufficient as it is the case in a large
number of archives and other institutions for protection of cultural assets in Serbia, protection of cultural assets against disasters is even more marginalized. On the other hand,
the amount of destroyed materials and other cultural assets due to disasters is very large,
sometimes it encompasses the whole fond, and the damage is severe, often complete.
Reconstruction after the disaster that includes restoration of the materials, requires even
more financial resources, work and time than it would be needed for preparing of and
conducting the disaster risk management plan that would minimize the possibility of the
damage of cultural assets in the case of disaster. In addition, regardless of the process and
the dynamics of the renewal after the disaster, smaller or larger part of cultural asset, i.e.
archival materials, often is irreversibly destroyed, which is an irreparable loss. Having in
mind these facts, the importance of protection of archival materials against natural disasters is clear in the entire protection of archival materials, so as the fact that the disaster
risk management plan is necessary for each institution for protection of cultural assets.
The disaster risk management plan is necessary but the sole existence of the plan does not
secure adequate protection of the archival materials, i.e. cultural assets. The plan has to be
designed in such a way to provide best possible protection to a certain asset in a certain
surrounding in accordance to available resources. In order to achieve that, it is needed to
identify, evaluate and minimize disaster risks, then to assess resources the institution of
protection has, then to design plan of action and rescue (response) in the case of disaster,
and, at the end, to design a plan of renewal after the disaster. Once the plan of protection
against disaster is designed, the job is not yet over. Designing of the plan is a dynamic
process that requires occasional reexamination and testing by organizing simulation exercises so that insufficiencies of the plan can be noticed and corrected, but also updating
according to the changes that happened in the surroundings such as, for example, the
change of the evacuation route because of the change of the traffic roads. After the disaster, it is also needed to reexamine the plan and change it if there is need for that.
According to valid regulations in Serbia each institution is obligated to create two acts:
evaluation of disaster risk plan and protection and rescue plan. However, protection
against disasters these two acts provide is not satisfying and it is not in accordance with
world standards. In order to achieve satisfactory level of protection against disasters in
Serbia, the changing of laws and secondary legal acts is primarily needed, so as their
harmonization with world standards, then education of the employees at all levels in state
institutions because protection of archival materials, i.e. cultural assets against disasters
is the duty and obligation of us all.

Светлана Перовић Ивовић1
Архив Југославије
Београд, Србија

Прегледни рад

САВРЕМЕНА АРХИВСКА ЗГРАДА
И КРАТАК ОСВРТ НА РЕДИЗАЈН
ЕНТЕРИЈЕРА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ
КОРОНА ВИРУСА
Апстракт: Зграда архива одговара својој намени само када је безбедна за очување
архивске грађе као осетљивог органског материја, запослених и посетилаца. Процес планирања је веома битан и пре него што се приступи изради пројекта треба одговорити на захтеве сигурности, функционалности и економске ефикасности.
Промене у радним просторијама архива дешавале су се у скаду са савременим захтевима и развојем нових технологија, али пандемија изазвана вирусом Ковид-19 несумњиво је убрзала процесе и створила дугорочне адаптивне стратегије које одговарају на изазове будућих ограничења.
Кључне речи: архив, зграда, пројектовање, планирање, ризик, стандарди, депо,
редизајн, пандемија, Ковид 19

Зграда архива
Зграде су веома битне за очување покретних културних добара, посебно за
очување архивског и библиотечког материјала који су органског порекла и подложни природном пропадању и уништењу. Зграда архива одговара својој намени
само када је безбедна за очување архивске грађе као осетљивог органског материја, запослених и посетилаца. Процес планирања је веома битан и пре него што се
приступи изради пројекта, требало би одговорити на захтеве сигурности, функционалности и економске ефикасности.
Пре него што се приступи израдњи пројеката архивске зграде, било да је
реч о новом објекту или функционалној адаптацији постојеће зграде, требало би
урадити провере и процене ризика од земљотреса, поплаве, пожара, крађе, провале,
вандализма, техничко-технолошке опасности и задовољити архивистичко-конзерваторске стандарде. Већина архива је и код нас и у свету смештена у старим зградама које имају своју историјску и културну вредност, али амбијентални услови
који владају у таквим зградама не одговарају параметрима који су потребни за одговарајућу превентивну заштиту.
Савремене архивске зграде су функционалне, а приликом изградње примењене су најсавременије технике изолације и климатизације. То су објекти који
1
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пружају одговарајуће окружење за потребе складиштења, одржавања и заштите
документа и у складу са тим њихово пројектовање мора бити на врло високом нивоу са нултом толеранцијом на грешке. Овај тип зграде мора бити пројектован да
прими оптерећење материјала који ће се складиштити, да задовољи микроклиматске услове у којима се чува архивска грађа, мора поседовати функционалност и
сигурност и за запослене и за кориснике услуга архива, посетиоце, заштиту од пожара, поплаве и лошег деловања човека.
Како би испуниле ову сложену мисију, полази се од инклузивног, холистичког, интегрисаног или целог приступа зграде која оптимизује и уравнотежује различите циљеве дизајна како би се постигла жељена зграда високих перформанси.2
Планирање је веома битно пре него што се приступи изради пројекта архивске зграде. Стога је неопходно да стручна лица, архитекте и инжињери који су
задужени за пројектовање и изградњу имају консултације са архивистима и конзерваторима, упознају се са њиховим захтевима и да прикупе релевантне податке
потребне да адекватно одговоре на пројектни задатак. Битно је пре пројектовања
и изградње, или адаптације зграде архива, урадити провере и процене ризика од
земљотреса, поплаве, пожара, крађе, провале, вандализма, техничко-технолошке
опасности, а у исто време је потребно задовољити архивистичко-конзерваторске
стандарде.
Од укупног простора зграде депои могу заузимати једну половину или више.
Код унутрашње структуре нових архивских зграда у Немачкој и Француској можемо видети да заступљеност смештајних простора износи у просеку до 70% од
укупног простора.
Пројектовање архивских зграда захтева да се узму у обзир све специфичности пројектног задатка у односу на које би требало планирати простор за пријем
архивске грађе, радне просторије, простор за посетиоце и безбедан и квалитетан
смештајни простор.
Сведоци смо да је пандемија изазвана вирусом Ковид-19, 2020. године донела нове изазове приликом планирања радних просторија, односно редизајна које
ће обезбедити безбедно радно окружење. Након вишемесечне изолације и физичког дистанцирања требало се вратити на посао, а тај повратак у „нормалан живот“
захтевао је извесне промене у раду архива. Сигурно радно окружење мора се обезбедити видљивим мерама и темељним планирањем радног простора.
Као одговор на пандемију Ковид-19 покренути су многи програми на глобалном нивоу који пружају подршку у стратешким и дизајнерским саветима у преобликовању радног простора. Тако је и међународни тим фирме Savills посвећен
улози радног простора на дужи рок у циљу прилагођавања, развијања и побољшања.

2

https://www.wbdg.org/building-types/archives-record-storage-building (приступљено 20. 6. 2020.)
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Улога експертске групе EGABE
(Expеrt Group of Arhive Buildings and Envioronments)
Како су одговарајући стандарди и смернице за пројектовање и изградњу савремене архивске зграде и те како неопходни, од 2014. године при Међународнм архивском савету ICA постоји група EGABE (Expеrt Group of Arhive Buildings and Envioronments). Ово тело има десет стручњака, чији мандат траје од
две до четири године, а њихов задатак је да дају препоруке за
пројектовање и изградњу архивских зграда, одржавање, као и да
се баве питањима о утицају смештајних простора на архивску
грађу.
Сврха ове групе је следећа: Окупити стручњаке за архиве, зграде и депое,
окружење чланица ICA; давање стручних упутстава и савета изабраним службеницима ICA и Секретаријата, као и члановима; проценити и дистрибуирати
висококвалитетне референтне производе о развоју у архивским зградама, депоима
и окружењу; укључити се у пројекте и произвести одговарајуће алате у корист
чланства у ICA; да се повеже са другим специјалним групама и партнерима ван
ICA; да сарађује са другим огранцима, одељењима или стручним групама ICA према потреби.3
Зграда архива и амбијентални услови
Обезбеђивање сигурног окружења за чување архивске грађе од суштинског
је значаја. Стварање сигурног окружења зависи од проналаска одговарајуће локације и изградњe или функционалне адаптације или надоградње постојећег објекта. Приликом планирања, дизајнирања и одабира материјала за изградњу архивске
зграде требало би имати на уму сигурност запослених, посетилаца и чување архивских фондова и збирки.
Георг Винтер4, немачки историчар и архивиста, сматрао је да би приликом
одабира локације за зграду архива требало поштовати следеће принципе:
1. да је у близини институција са којима су везани свакодневни пословни односи и од којих се преузимају документа;
2. да је у близини културних и истраживачких институција од којих највише
зависе архиви са којима има блиску сарадњу;
3

4

https://ica-new-validation.accelance.net/en/expert-group-on-archive-buildings-andenvironments-egabe (приступљено 20. 6. 2020.)
Карл Георг Лудвиг Винтер (3. фебруара 1856, Бреслау - 1. септембар 1912, Магдебург)
немачки историчар и архивиста. Студирао је историју и филологију на Универзитетима
у Бреслау и Берлину, докторат је стекао 1878. године на Универзитету у Готингену. Од
1879. Радио је у Државном архиву у Берлину, Диселдорфу, Марбургу, Магдебургу, Штетину и Оснабрику, где је 1903. постао директор архива. Након тога вратио се у Магдебург, где је 1906. наследио Едуарда Аусфелда (1850-1906) на месту директора архива. У
Магдебургу је био задужен за питања везана за изградњу нове зграде архива на Аугусташтрасе (сада Хегелштрасе).
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3. да је у близини центра јавног живота;
4. да је далеко од објеката који га угрожавају од пожара (резервоари за гас,
хемијска постројења и слично), од подручја подложних влази, поплави или
штетним гасовима и прашини у ваздуху;
5. далеко од уско грађених и густо насељених подручја – таква места су посебно опасна у време рата или јавног нереда.5
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Када је реч о објектима у којима се чувају писани споменици културе, као
што су зграде архива и библиотека, најстарије записе налазимо код Витрувија6, у
шестом делу текста De Architectura („О архитектури“) у коме он даје следеће смернице: „Библиотеке би требало да буду окренуте ка истоку, будући да је за њих корисније јутарње светло. Поред тога, на тај начин се књиге у библиотекама неће
оштетити као што се често дешава у онима које су окренуте ка југу или западу.
У тим случајевима оштећења на књигама узрокују мољци и влага коју доносе и
подстичу влажни ветрови и која затим продире у књиге чији листови почињу да
жуте и губе своја својства.“7
Није увек поштована Витрувијева препорука да се библиотеке граде окренуте ка истоку, па је многе оштетила влага. „Више библиотека, као што су оне у
Тимгаду (Алжир) или Ефесу (Мала Азија), али и римске, Палатинска и Трајанова библиотека, успеле су да изнађу неке заштитне мере против оштећења изазваних влагом. Спољашни зидови нису били једноструки већ двоструки, тако да је
међупростор омогућавао проветравање, а поред тога размак између зидова (који је
некада био скоро читав метар) омогућавао је да се тај ходник користи као алтернативни пролаз или се, уколико су постојале степенице, као што је био случај у
библиотеци у Ефесу, туда могло попети на горњи спрат зграде.“8
5

6

7

8

https://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.27.4.95815813226221knArchival Buildings—Programing and Planning - The American . (приступљено 20.6.2020.)
Марко Витрувије Полио (лат. Marcus Vitruvius Pollio, живео и радио у првом веку п. н.
е.), био је римски писац, архитекта и инжењер и аутор славног римског архитектонског трактата De architectura, libri decem (Десет књига о архитектури). Врло мало је
познато из његовог живота, осим онога што се може закључити из његовог писања у
трактату. Иако Витрувије нигде не идентификује императора за којег је радио, многи
сматрају да је реч о Августу и да је трактат писан око 27. године. Пошто Витрувије у
трактату себе описује као старог човека, неки аутори су закључили да је врло вероватно
да је био активан у време Јулија Цезара. Витрувије такође каже да је радио на градњи
базилике у Фаному (данашњи Фано). Трактат О архитектури базира се на његовом
личном искуству, али и теорији познатих грчких архитеката, нпр. на Хермогену. Расправља о скоро сваком аспекту архитектуре, а подељен је у десет поглавља: планирање
града, грађевински материјали, изградња храмова и употреба грчких редова, цивилно
грађевинарство (позоришта, бање), приватне грађевине, декорација пода и зидова, хидраулика и цивилне и војне машине.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%
D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5 (приступљено
23. 6. 2020.)
Антонио Ђардуло, Заштита и конзервација књига, материјали, технике и инфраструктура, НБС и Клио, Београд 2005, 19.
Исто, 35, 36.
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Стварање модерне библиотеке свакако нас упућује на трактат Della costruzione e del regolamento di una pubblica universale biblioteca (1816) у коме аутор,
Леополдо дела Санта, предлаже функционалну поделу простора на три дела: део
намењен изучавању, део намењен пословима библиотекара и део за библиотечке
збирке.9
На архивску зграду утичу спољашњи климатски услови и климатске промене, односно дневне промене релативне важности ваздуха и температуре, киша,
ветар и дифузно зрачење сунца, који и те како утичу на микроклиму унутар зграде.
Климатски услови у просторијама архивске зграде зависе од оријентације
и броја спољних зидова, изложенести ветру, од дебљине зидова и изолације, као и
од броја врата и прозора.
„Records Storage and Facilities, Guidelines for Archives and Historical Records
Repoitories“ - Florida Department of State Ken Detzner, Secretary of State Division of
Library and Information Services Bureau of Archives and Records Management10 из
2015. године је приручник који садржи препоруке које се баве главним проблемима
приликом избора локације и изградњи или доградњи зграде, укључујући информације о идеалном грађевинском материјалу и изгледу архивске зграде.11 У препорукама је наведено да би приликом градње новог објекта или адаптирања постојећих у обзир требало узети трајност објекта и бити свестан грађевинских аспеката и идеалних грађевинских материјала. Трајна градња је неопходна и објекат
треба да је пројектован и изграђен за дужи временски период, најмање сто година.
Избор материјала је један од круцијалних момената, с обзиром на чињеницу
да је неопходно заштитити грађу од пожара на најбољи могући начин, па се зато
препоручује одабир незапаљивих или тешко запаљивих материјала.
Када је реч о изгледу унутрашњости архивске зграде, било да је у питању
нови архивски објекат или адаптирани постојећи објекат, различита подручја су
неопходна, укључујући простор за складиштење архивске грађе, подручја за обраду докумената, канцеларије за запослене, помоћни простори, просторија за истраживаче, простори за подршку посетиоцима и простори за одржавање. Просторије за посетиоце, читаоница и изложбена сала требало би да буду у централном
лобију и да су повезани са кафетеријом и тоалетима. Приступ корисника радним
просторијама требало би контролисати пријемном канцеларијом или рецепцијом.
Архивске канцеларије могу да буду одвојене од простора за чување са одређеним намештајем и опремом, а све мора да заштићено од неовлашћеног приступа јавности, односно посетилаца.
Депои су одвојени од других просторија и изграђени су од материјала отпорних на ватру, имају прописну хидро и термоизолацију, тако да обезбеђују оптималне микроклиматске услове и требало би да су обезбеђени од од пожара, грома
9
10

11

Исто, 37.
https://dos.myflorida.com/media/695844/facilitieshandbook-archives.pdf (приступљено 20.
6. 2020.)
https://dos.myflorida.com/media/695844/facilitieshandbook-archives.pdf (приступљено 20.
6. 2020.)
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и провале, опремљени одговарајућом електричном инсталацијом и спољашњим
централним прекидачем за искључење електричне струје у свим депоима после
радног времена.
Сигурност зграде требало би пре свега обезбедити добрим распоредом просторија, а мање се ослањати на камере, аларме, чуваре и друге врсте обезбеђења.
Унурашњост зграде би морала да буде прегледна како би се евентуални пропусти
лако могли открити. Простор би требало да је сигуран, издржљив и доступан.
Обликовање архитетонских основа је у облику слова
L и слова T, у облику правоугаоне или квадратне основе,
понекад и у облику слова H
576
или U. (http://www.unesco.org/
webworld/ramp/
html/r8722e/
r8722e17.htm (приступљено 20.
6. 2020.)
На датој основи депо је
у склопу објекта и ходницима
повезан са осталим деловима
зграде, као и са просторијама за пријем грађе које су на
бочној фасади објекта, а омогућен је и приступ моторним
возилима, као и прилаз објекту
Шема архивске зграде архитекте Edwarda Ackera из компаније
Steven Winter Associates
за време утовара грађе. Радне просторије и просторије за
пријем налазе се на фасадама и
добро су осветљене. Овај концепт је просторно захтеван и може се применити само
у случају ако локација то дозвољава.
Код планирања архивске зграде требало би имати у виду спољашње климатске услове који утичу на унутрашње климатске услове, тако да су веома битни
оријентација спољних зидова, њихова изложеност ветру, као и број отвора. Због
тога депое не би требало планирати на спољним зидовима, а уколико већ јесу требало би обезбедити добру термо- и хидроизолацију. Влага може да продре у зидове
зграде из тла дејством капиларних сила, услед кондензације на површини зидова,
због лоше изолације и са крова зграде због слабе или оштећене конструкције (када
падају снег или киша).
Органски материјали током времена старе, мењју се физички и хемијски,
а брзина старења зависи од услова чувања. Тако је, због саме природе архивске
грађе и циља дугорочног чувања, неопходно постизање одговарајућих услова окружења, што захтева континуирано планирање, процену и прилагођавање. Системи за грејање, вентилацију и климатизацију добри су за одржавање нивоа влаге и
температуре јер обезбеђују чист и филтриран ваздух и смањују ниво загађивача у
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згради. Климатска контрола је од суштинског значаја за очување и заштиту архивске грађе. Неопходно је редовно пратити услове у простору и анализирати добијене
податке да би се установило да ли су услови одговарајући и да ли зграда и постављена опрема испуњавају жељене услове.
Неправилна употреба расвете у просторијама у којима се архивска грађа
складишти и користи увелико умањује трајност и квалитет докумената. Од активности које се обављају у свакој просторији зависи одабир врсте и јачине светла.
Правилно осветљење је кључна компонента за дугорочно очување архивских докумената.
Оштећења од пожара у архивским збиркама могу бити трајна и ненадокнадива. Заштита од пожара мора да постоји у архивској згради и без доброг система
заштите од пожара објекат и архивске збирке, као и људски животи, су у великој
опасности. Архивску зграду најбоље је контролисати уз помоћ двадесетчетворочасовног видео надзора, алармног система и јављача пожара.
Без обзира да ли је реч о просторијама у новој архивској згради или у постојећој, безбедност се мора имати у виду. Историјски гледано, ватра и влага нанели су највише штете архивима. Зграда у којој је смештена архивска грађа мора да
заштитити колекције од воде, влаге, пожара, загађења, оштећења и неовлашћеног
приступа.

Bruynzeel-Storage-Systems применио је шест фактора сигурности приликом архивирања посебних
збирки

Занимљива савремена решења / адаптације
старих објеката и изградња наменских зграда
Код савремених зграда доста је популарно дислоцирање депоа из главних
зграда, поготово уколико је реч о адаптацији старих зграда споменика културе, као
и кад су одступања ограничена
Многи архиви морају да ураде адаптацију својих зграда које нису наменски рађене како би створили услове за безбедно чување архивске грађе и рад запослених, тако да је проналажење решења и начина адаптације озбиљан изазов за
пројектанте.
Адаптација постојећих зграда за потребе архива може бити привремена и
перспективна. Привремена адаптација се ради за краћи временски период и преправке се своде на минимум, док је циљ перспективне адаптације исти као код
новоградње, јер се смештајни и управни капацитети планирају за педесет година.
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Разлози за перспективну адаптацију су углавном локација, амбијент, начини финансирања и рационално инвестирање.
Перспективна адаптација биће рационална само у случају ако зграда по постојећем распореду просторија, стању и конструкцији одговара згради архива.
Адаптација је много слободнија уколико је изабрана стара зграда која нема
статус споменика културе.
Приликом адаптације старих зграда, уколико има довољно простора, најлакше је урадити део за радне просторије, пошто собе, без битних промена, добијају
нову намену. Приступачна просторија одреди се за читаоницу, док се нека већа
репрезентатативна намени за изложбену салу. За лабораторију су неопходне просторије са појачаним бројем инсталација. Кад је реч о депоима обично су потребне веће адаптације,тако да се често што због носивости, а што због безбедности
од пожара, уклањају постојеће дрвене конструкције које замењују бетонске плоче.
Депои би морали да буду издвојени од радних простроија, али да функционално
буду повезани са просторијама из којих ће се грађа слати у депо, односно од просторија у којима ће се архивска грађа користити.
Примери добре праксе адаптираних објекта
Занимљив пример адаптације старе зграде и измештање депоа архивских
докумената и фотографија који покрива материјал од 1800. године и надаље, као
и библиотечки материјал, урадила је фирма је Захе Хадид на Инвесткорп згради
центра за Блиски Исток Окфорд Универзитета, на колеџу Сент Антони (Investcorp
Building for Oxford University’s Middle East Centre at St Antony’s College).12
Нова зграда Инвесткорпаа за Блиски Исток пружа 1127 квадратних метара
додатног простора и нови амфитеатар са 117 места који ће овој институцији омогућити да прошири свој популарни програм семинара, предавања и дебата, од којих је велики део отворен како за Универзитет, тако и за ширу јавност.
Зграда Инвесткорпа надопуњује континуирани развој колеџа. Његов дизајн
пролази кроз ограничену локацију на колеџу Светог Антонија да би повезао и уградио постојеће заштићене зграде и дрвеће, док његова фасада од нерђајућег челика
меко одсликава природну светлост како би одјекнула контекстом зграде.13
У Београду имамо пример успешне реконструкције зграде Југословенског филмског архива (Кинотеке) у Узун Мирковој улици, за чији је пројекат архитекта Павле Васев добио престижну награду у Организацији Сент Гобена у
12

13

Основан је 1957. за проучавање арапског света, Ирана, Израела и Турске од 19. века до
данас, са фокусом на истраживање хуманистичких и друштвених наука. Чува светску
архиву приватних радова и историјских фотографија која покрива материјал од 1800.
године па надаље. Архив је основан 1961. године и нарастао је до преко 400 збирки приватних радова и чува више од 100.000 историјских фотографија. https://worldarchitecture.
org/architecture-news/cchvn/zaha-hadid-completed-library-and-archive-building-for-oxforduniversitys-middle-east-centre.html (приступљено 14. 6. 2020.)
https://worldarchitecture.org/architecture-news/cchvn/zaha-hadid-completed-library-andarchive-building-for-oxford-universitys-middle-east-centre.html (приступљено 14. 6. 2020.)
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Лево: Решење архитеката Захе Хадид на Инвесткорп згради центра за Блиски Исток Оксфорд
Универзитета, на колеџу Сент Антони
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Десно: Библиотекаи архивска зграда Оксфордског универзитета, Центра за Блиски Исток

Лондону.14 У згради која је је пре реновирања била у потпуно рушевном стању, а која је израсла у елегантно здање,
где се спајају стилски елементи и савремени материјали и
конструкције, смештени су дирекција Кинотеке, три филмске сале са најсавременијом техничком опремом за филмске пројекције, библиотека, читаоница, Музеј кинематографије, филмске лабораторије, фонотека, видеотека, простори
за семинаре, концерте, презентације, изложбене галерије, а
биће отворена и школа цртаног филма. Овом реконструкцијом омогућено је да Југословенска кинотека функционише на једном месту. Деценијама су њени радни, административни и јавни простори били разбацани на разним локацијама у граду, а сада су коначно на једној адреси на којој ће сви који дођу моћи под једним кровом да сагледају
како се развијао филм.15 Зграда је подигнута 1846. године
као нова резиденција војводе Александра Карађорђевића.
Од 1854. године у њој је био хотел „Српска круна“ који
је имао дванаест луксузних соба. Зграда данас има статус
споменика културе, а некад је служила за општинске потребе.
14

15

Зграда Југословенске кинотеке у
Београду

Српски архитекта Павле Васев, „режисер“ новог ентеријера зграде Југословенске кинотеке, добио је награду за ново рухо репрезентативног здања ове важне институције
културе коју је у конкуренцији од 66 пројеката из тридесет земаља доделила ораганизација Сент-Гобен у Лондону. Тако се архитекта Васев нашао у друштву највећих светских
звезда архитектуре, попут Нормана Фостера, Захе Хадид и Сантјага Калатраве, који су
такође освајали награде на овом такмичењу.
https://www.gradjevinarstvo.co.rs/tekstovi/3209/820/nova-%E2%80%9Ere%C5%BEija%E2%80%9C-zgrade-(jugoslovenske)-kinoteke-u-beogradu (приступљено 20. 6. 2020.)
https://www.gradjevinarstvo.co.rs/tekstovi/3209/820/nova-%E2%80%9Ere%C5%BEija%E2%80%9C-zgrade-(jugoslovenske)-kinoteke-u-beogradu (приступљено 20. 6. 2020.)
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Занимљива архитектонска решења наменских зграда
Наменска зграда је један од битних фактора за нормалмо функционисање
архива и стога би приликом израде идејног пројека требало водити рачуна о урбанистичко-техничким условима, а уз то је неопходно да пројектант обавља редовне
консултације са архивистима и конзерваторима како би добили нове идеје и дошли
до рационалнијих наменских решења.
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Архивска зграда Баухауса

Од наменски пројектованих и грађених архивских зграда популарна је Зграда Архива Баухауса16 у Берлину (Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung) која чува
колекцију архивске грађе школе. Идеју за састављање збирке предмета из историје Баухауса први је предложио немачки историчар уметности Ханс Марија Винглер 1960, као начин да се настави промовисање принципа школе након затварања
1933. године.
Најупечатљивија карактеристика ове архивске зграде је њен препознатљиви
профил, који је Гропиус осмислио као низ зупчастих волумена обложених кровним светлима како би што више дневне светлости допрло у изложбене просторе.
Дизајн је био драстично измењен од Гропиусовог почетног предлога, али је задржао неколико његових идеја, посебно карактеристични спуштени кров који је дизајниран да уноси природну светлост у унутрашњост.
На његовом горњем нивоу пар паралелних двоспратних структура садржи
административне и архивске просторе одвојене од ходника у којима су смештене
сталне и привремене изложбе. Зграда, која је 1997. године наведена као заштићени
споменик, тренутно садржи 700 квадратних метара изложбеног простора.17

16

17

Баухаус (Bauhaus), пуним именом Државна школа Баухаус у Вајмару, била је државна
школа за архитектуру и примењене уметности, коју је 1919. године у Вајмару у Немачкој основао архитекта Валтер Гропијус (Walter Gropius, 1883-1970), а предавачи су били
и Кандински и Кле.
https://www.dezeen.com/2018/11/21/bauhaus-archiv-berlin-walter-gropius/ (приступљено
20. 6. 2020.)

Светлана Перовић Ивовић
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У Холандији је Архитектонски биро Винхов и Готлиеб Палудан (Winhov
and Gottlieb Paludan Architects) дизајнирао препознатљиву декоративну рељефну
фасаду Градског архива Делфта који се налази на ивици парка у близини историјског центра града. Кад је Градска архива прерасла своје претходне просторије
у згради из педесетих година прошлог века, којој су недостајале многе битне техничке погодности потребне за правилно складиштење материјала, изграђена је поменута зграда са много већим капацитетом. Тако је урађено премештање збирки
из центра града на локацију на периферији пословног округа Harnaschpolder. У
згради се налазе и архиви других општина, а поред кафеа се налазе јавно доступна читаоница и канцеларије за запослене у архивима. „Ови јавно оријентисани
објекти постављени су у нивоу тла, што помаже да се истакне јавна функција и
значај градских архива“, нагласио је архитекта Готлиеб Палудан. Читаоница заузима читаву дужину фасаде која гледа на парк. Просторије на овом нивоу смештене су унутар бетонског постоља који одликује изглед других јавних зграда у
историјском центру града.
Архивски депои су распоређени
по горњим спратовима како би били
заштићени од оштећења од воде у случају драматичне олујне навале бујице.
Ови горњи спратови затворени су
иза чврсте површине црвене цигле која
појачава непробојне и поуздане квалитете ове сигурне куће за драгоцене
градске колекције.18
Декоративна рељефна фасада Градског архива
Делфта

18

https://www.dezeen.com/2018/08/21/delft-city-archive-office-winhov-gottlieb-paludanarchitects-netherlands-architecture/ (приступљено 20. 6. 2020.)
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Импресивно је решење савремене зграде Националног архива Катара у Дохи,
чији је дизајн настао истраживањем архитектонске и културне историје. „Његов
архитектонски језик, развијен као интригантни део ширег мастерплана - гледајући
у будућност, али такође укорењен у прошлост - одговор је на потрагу за урбаним
идентитетом који је у супротности са климатски генеричким стакленим кулама
које обично карактеришу заливске градове. У централном торњу смештена је архивска грађа, а на северу простире се јавно крило које садржи главни улаз и читаонице. У другом крилу према југу смештене су канцеларије и конзерваторска
лабораторија. У дворишном делу ниски делови зграде су претворени у музеје.
Конфигурација простора резултира мрежом уличица и тргова типично за катарско, историјско језгро.“19

Екстеријер и ентеријер Национални архив у Катару

Превентивна заштита и управљање ризицима
Приликом планирања и дизајнирања архивске зграде требало би обратити
пажњу на следеће ризике :
• метеоролошке: урагани, торнада, топлотни удари, муње, пожари;
• хидролошке: поплаве, бујице, цунами;
• геолошке: вулкани, земљотреси, одрони, клизишта, јаке кише;
• биолошке: епидемије, појава штеточина;

• астрофизичке: метеори;
• промена климе: повећана фреквентност и јачина олуја, поплаве изазване
изливањем глечерских језера;
• ризици проузроковани људским фактором: оружани сукоби, грађански
немири, тероризам, пожар, пад или колапс инфраструктуре.20

19

20

https://www.dezeen.com/2018/03/26/allies-and-morrisons-qatar-national-archive-referencestraditional-coastal-watchtowers/ (приступљено 20. 6. 2020.)
https://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/стр 66 67 (приступљено 20. 6. 2020.)
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Процена ризика од катастрофа је приоритет свих оних који се баве заштитом културне баштине с циљем њене превенције. Требало би обезбедити добру
методологију за идентификовање, процену, као и смањење ризика, са циљем очувања културне баштине и да она у потпуности доприноси одрживом развоју заједнице.
„Катастрофа се дефинише као озбиљно нарушавање функционисања заједнице или друштва која проузокује људске, материјалне, економске или еколошке
губитке које превазилазе могућност угрожене заједнице или друштва да реагује користећи сопствена средства.“ (UNISDR, 2002)21
Тим за планирање би, након прелиминарних истраживања, требало да изради планове који се могу спровести расположивим средствима. У тим би били
укључени конзерватори, метереолози, климатолози, сеизмолози, стручњаци за јавно здравље, епидемиолози и социолози.
Међународне организације које се баве сектором управљања ризицима:
• Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (http://www.fao.
org);
• Хуманитарне агенције и НВО које имају улогу пружања подршке у ванредним ситуацијама у региону (нпр. Лекари без граница, Међународна организација за флору и фауну);
• Програм Уједињених нација за животну средину, Огранак за последице рата
и катастрофе (http://www.unep.org/conflictsanddisasters/);
• Међународне организације и агенције Уједињених нација као што су Мировне снаге УН, УНХЦР и други који су укључени у управљање избеглицама, Светска здравствена организација за епидемију (http://www.who.int/csr/
en/ )
• Светска метеоролошка организација, (http://www.wmo.int)
Утицај пандемије Ковид-19
на промене архивског простора
Ковид-19 је највећи глобални изазов са којим смо се сусрели и који је утицао на наш свакодневни живот. Послодавци и запослени унели су велике промене
у свом раду како би заштитили себе и друге и на тај начин спречили даље ширење
болести.
Кад говоримо ризицима и управљању њима у типологији ризика епидемија се наводи као један од биолошких ризика. Реч епидемија је настала од грчких
речи епи (преко) и демос (народ)22 и означава нагло оболевање већег броја људи
на одређеном подручју у кратком раздобљу. Извор епидемије налази се најчешће
изван подручја које она захвати, па се отуд уноси преко обољелих особа, животиња
21
22

https://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/цтр.8 (приступљено 20. 6. 2020.)
https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=18092 (приступљено 20. 6. 2020.)
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или заражене робе.23 Пандемија је исто што и епидемија презентована на већој географској ширини, тачније извад границе једне земље. Према схватању Светске
здравствене организације о пандемији се може говорити када су испуњена три услова:
• у некој популацији се појавило дотада непознато обољење;
• узрочници инфицирају људе и изазивају тешке здравствене последице;
• узрочници болести се шире брзо и задржавају се међу људима.24

584

Овакве ситуације мењају нашу перцепцију и наше приоритете, па се намеће
потреба да се прилагодимо новонасталој ситуацији.
„Пандемија Ковид-19 већ је проглашена најтежом здравственом ситуацијом
модерне историје многих земаља. Начин на који свијет реагује на ову невиђену
глобалну кризу биће део уџбеника историје. Установе за памћење, укључујући националне архиве, библиотеке, музеје, као и образовна и истраживачка тијела, већ
биљеже одлуке и радње које се предузимају, а које ће помоћи будућим генерацијама да схвате опсег пандемије и њен утицај на друштва.“25
Као одговор на овај глобални изазов институције културе широм света су
затвориле своја врата за запослене и посетиоце. Како ова криза захтева дубоке промене и у раду архива широм света, указала се реална потреба да запослени у архивима прилагоде свој рад и пруже подршку очувању безбедног радног окружења.
„Нова реалност подстакла је дизајнере да предузму кораке ка креирању безбеднијих канцеларијских простора, додавање баријера и стварање личних простора са
природним вентилирањем, као и инвестирање у филтере за пречишћавање ваздуха,
у технолгије без додира попут аутоматских врата, умиваоника и дугмади лифта,
додавање антибактеријских премаза на површине.“26 „С обзиром да је добра вентилација кључна за спречавање и ширење Ковид-19 велики тренд је једноставно
отварање прозора, ако се прозори могу отворити, то јест будући да су многе канцеларије сада затворене, контролисане јединице.“27 Повратак на посао након вишемесечне изолације довео је до процене нових фактора ризика, промене навика запослених и посетилаца, као и ограничења броја лица у просторијама у циљу
формирања безбедног радног окружења. Пандемија је утицала на развој нових
стратегија које одговарају на нове изазове, укључујући и могућност будућих ограничења и нове радне праксе.
23
24

25

26

27

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=18092 (приступљено 20. 6. 2020.)
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0#%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5(приступљено 20. 6. 2020.)
https://www.ica.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_en2.pdf (приступљено 20. 6. 2020.)
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-workhomeworking-remote-design/ https://www.bdcnetwork.com/coronavirus (приступљено 20. 6.
2020.)
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-workhomeworking-remote-design/, https://www.bdcnetwork.com/coronavirus (приступљено 20.
6. 2020.)
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„Непосредно разматрање је да ће компанијама можда требати мање уредског простора. Међутим, можда ће бити потребно и редизајнирање постојећег
пословног простора с мањом густином на уму, више простора за колаборацију и
бољим условима који ће обезбедити добробит запослених и спречити ширење вируса у будућности.“28
Амерички институт за архитекте (AIA) указује да су архитектe и сродни
професионалци у јединственом положају да координирају низ стратегија у циљу
ублажавања и смањења ризика изложености и преношење вируса Ковид-19 у
оквиру нездравствене заштите. Циљ је промовисање најбоље праксе која штити
здравље, сигурност и добробит јавности, а истовремено ствара прилике за предузећа, школе...29
Производи без додира у купатилима и кухињама у комбинацији са сензорима, контролисаним вратима и лифтовима значе да би заједнички простори зграда могли бити потпуно без додира. Данас је изводиво створити окружење које
елиминише потребу за додиром површина. Технологија постоји од аутоматских
врата до бесконтактних славина, елиминишући потребу за физичком интеракцијом. То би могло умањити ризик да се људе заразе вирусом који може преживети на
површини. Недавно истраживање The New England Journal of Medicine30 показало
је да честице коронавируса могу преживети до три дана на нерђајућем челику и
пластици, до 24 сата на картону и око четири сата на бакру.

Примена контролних мера Ковида-19
28

29

30

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-workhomeworking-remote-design/, https://www.bdcnetwork.com/coronavirus (приступљено 20.
6. 2020.)
http://content.aia.org/sites/default/files/2020-05/ReOccupancyAssessmentTool-V01.pdf (приступљено 20. 6. 2020.)
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 14.06.2020 (приступљено 20. 6.
2020.)
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REALM project (Reopening Archives, Libraries, Musiems) OCLC, Институт
за музејске и библиотечке услуге и Battelle спроводе истраживање о томе колико
дуго вирус Ковид-19 преживљава на материјалима који превладавају у библиотекама, архивима и музејима. Пројекат ће се ослањати на истраживање како би се
произвеле веродостојне, научно засноване информације о томе како се може руковати грађом да би се ублажиле изложености опасне по запослене и посетиоце.
Да би се постигли ови циљеви, партнерство покреће рад на неколика фронта:
прикупити, прегледати и резимирати ауторитативна истраживања која се односе
на материјале који се обично налазе у збиркама и објектима архива, библиотека и
музеја; консултације и ангажовање са управљачким одбором за пројекте, радним
групама и другим стручњацима из архива, библиотека и музеја; лабораторијско
испитивање интеракције Ковид-19 са избором материјала који се обично налазе
у архивима, библиотекама и музејима; идентификовање метода руковања и санације.31

Закључак

Обезбеђивање сигурног окружења за чување архивске грађе од суштинског
је значаја. Стварање безбедног окружења зависи од проналаска одговарајуће локације и изградњe или функционалне адаптације или надоградње постојећег објекта. Код савремених зграда доста је популарно дислоцирање депоа из главних зграда, поготово уколико је реч о адаптацији старих зграда споменика културе, али и
кад су одступања ограничена. Просторије за посетиоце, читаоница и изложбена
сала требало би да буду у централном лобију и да су повезани са кафетријом и
тоалетима. Приступ корисника радним просторијама требало би контролисати
пријемном канцеларијом или рецепцијом. Архивске канцеларије могу бити одвојене од простора за чување са одређеним намештајем и опремом и да буду заштићене од неовлашћеног приступа јавности, односно посетилаца.
Након пандемије Ковида-19 пред нама је нека нова релност која је наметнула прилагођавања у свакодневном животу и раду, мењајући нашу перцепцију и
наше приориртете. Актуелно је питање како да прилагодимо наше радно окружење новонасталој ситуацији и направимо безбедне радне просторе за неке будуће
изазове. Данас је потпуно изводиво створити окружење које елиминише потребу
за додиром површина. Технологија постоји и то од аутоматских врата до бесконтактних славина, чиме се елиминише потреба за физичком интеракцијом. То би
могло умањити ризик да људе заразе вируси који могу преживети на површини.

31

https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project.html (приступљено 14. 6. 2020.)

Светлана Перовић Ивовић
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MODERN ARCHIVAL BUILDINGS
AND A BRIEF LOOK
AT THE REDESIGN OF THE INTERIOR
DUE TO CORONAVIRUS PANDEMIC
Summary
Securing safe environment for keeping archival materials is of essential importance.
Creation of safe environment depends on finding the right location and construction of
the building or functional adaptation or upgrading of the existing building. At modern
buildings a dislocation of the depot from the main building is popular, especially when it
comes to adaptation of old buildings that are cultural heritage monuments where changes
are limited. Visitors’ rooms – a reading room and an exhibition room should be in the
central lobby and connected with cafeteria and toilets. Access to research rooms to visitors should be controlled by reception office or reception desk. Archival offices can be
separated from the storage space by furniture or equipment and they should be protected
from unauthorized access of the public, i.e. visitors.
After the outbreak of Covid 19 pandemic a new reality was imposed to us, new adjustments in our everyday life and work, changing our perceptions and our priorities. A current question is how to adjust our working surrounding to a nascent situation and to create
a safe working space for future challenges. Today it is possible to create a surrounding
that eliminates the need for touching the surfaces. The technology exists, from automatic
door to touchless faucets, eliminating the need for physical interaction. That could reduce
the risk of infection with viruses that remain infectious on surfaces.
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