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Изборна Скупштина Архивистичког 
друштва Србије одржана је 20. фебруара 
2015. године у просторијама Архива 
Југославије. Тог дана изабран је 
председник друштва, као и чланови 
Извршног и Надзорног одбора. По 
важећем Статуту АДС, начин избора 
је такав да претходни сазив Извршног 
одбора кандидује тридесет чланова, од 
којих је требало изабрати укупно 22 
кандидата, од којих су две замене. Првих 
15 по броју добијених гласова чине нови 
Извршни одбор, а осталих пет кандидата 
су нови чланови Надзорног одбора. 
Након спроведеног гласања кандидат 
Мирослав Дучић, Архив Ужице, добио 
је највише гласова и по аутоматизму је 
изабран за председника Архивистичког 
друштва Србије. Жељко Марковић, 
Архив Ужице, изабран је за председника 
Надзорног одбора.

Досадашњи поступак избора 
органа Друштва, председника, чланова 
Извршног и Надзорног одбора, по 
свему судећи, не представља добро 
решење. Иако су предложени кандидати 
представници архивских установа, 
многи се међусобно не познају, нити 
су на било који начин биле познате 
референце предложених кандидата. 
Можда би систем кандидовања 
(представљање програма) за функције 
председника и чланове Извршног одбора 
био квалификованији и потребнији 
него важећи. Чланови скупштине 
би у поступку избора добили више 
информација о програмима кандидата, 
као и податке о томе шта су до сада 
урадили на професионалном ангажовању 
у архиву. У том смислу морају се 
нормативно уредити начин и поступак 
кандидовања и избор за председника, као 
и за чланове Извршног одбора Друштва. 

Претходни сазив не би требало да 
кандидује чланове нове скупштине, већ 
би он спроводио и организовао техничка 
питања, и то припрему процедуре за 
гласање и пребројавање гласова, до 
проглашења резултата избора за чланове 
тела Друштва.

Сложићемо се да архивска 
струка доживљава кризу и да сви 
очекују побољшање, као и другачији 
приступ решавању дуго присутних 
проблема са којима се суочавају, пре 
свега, архиви, а нарочито архивски 
радници. Застарео, и у неким деловима 
непримењив Закон, подзаконски 
акти далеко од система савременог 
функционисања архивистичке струке, 
стални финансијски дефицит установа, 
социјални статус запослених веома 
низак, да не кажемо на нивоу социјале, 
а осим такве зараде архивски радници 
немају других принадлежности. Једном 
речју, архивистичка делатност је већ 
дужи период у рецесији, па је неопходно 
да што пре добије потребну дозу 
виталности.

Разумљиво је да, након избора 
нове скупштине и органа Друштва, 
чланови очекују нешто ново у раду 
и организацији Друштва и струке. 
Извршни одбор није донео стратегију за 
мандатни период, али неке од циљева и 
задатака изнећемо овде. Сматрамо да се 
у условима у којима тренутно радимо, 
имајући у виду стање архивске службе 
и културе уопште, као и финансијску 
ситуацију, не треба поводити за пуким 
жељама и нереалним циљевима. Стога 
сматрамо да треба ићи корак по корак, 
при чему пре свега треба оснажити 
чланство, вратити поверење у струку и 
постојање самог Друштва.

Од почетка октобра 2015. године 



Друштва, и да им, када је то потребно, 
обезбеде услове за долазак на место 
састанка плаћањем путних трошкова. 

До краја 2015. године радиће се 
на припреми будућег саветовања, на 
као и формирању секција и радних 
тела. Свакако, приоритет је дат 
припреми за окупљање архивиста на 
једном вишедневном саветовању, које 
нажалост није организовано дуги низ 
година. Сусрети, међусобно упознавање 
архивиста из Србије, 
као и велики 
број тема које 
би требало 
обрадити 
у будућем 
периоду преко 
су потребни 
архивској 

делатности Србије. Планира се 
публикација са саветовања, као зборник 
радова, која мора бити одштампана 
пре одржавања саветовања. Због тога 
је са припремама започето већ сада. 
До краја године мора се формирати 
организациони одбор саветовања и 
редакција будућег зборника. Све то 
треба нормативно уредити, пре свега 
донети Правилник о раду будућег 
часописа, одредити рецензенте и, 
наравно, започети посао на обезбеђењу 
финансија. Очекује се подршка 
Министарства културе и информисања, 
као и спонзора који би помогли ово 
саветовање. Време одржавања реално 
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покренута је веб-презентација Друштва 
на адреси www.arhivistickоdrustvosr-
bije.org.rs. Тиме су се стекли услови 
за бржу комуникацију и пласирање 
неопходних информација о раду и 
будућим активностима Друштва. Иако 
је од јуна у функцији и е-mail Друштва, 
чини се да је сајт Друштва био преко 
потребан. То се видело већ после 
неколико дана, када је евидентиран 
велики број посета. Колеге архивисти 
су веома заинтересовани за укључивање 
у рад и неке од активности које се 
планирају кроз секције или комисије. 
Артикулисање захтева чланства за нека 
нова решења или различите приступе у 
решавању неких проблема архивистичке 
струке, као и оних који то нису, треба на 
прави начин искористити. Анализираће 
се сви предлози и након тога ће се 
доносити одлуке које ће бити у интересу 
струке и архивских радника.

Финансијска ситуација није најбоља 
и желели бисмо да имамо приходе 
који би омогућили стабилност у 
функционисању 

Друштва. Средства која се за 
сада прикупљају углавном су од 
новца које архиви уплаћују на 
име чланства својих запослених. У 
ранијем периоду било је и донација 
и на томе ће се и даље радити. Питање 
чланарина архивиста Друштва архивских 
радника Војводине, као што је већ 
познато, није решено на добар начин, па 
ће архивисти из Војводине новац и даље 
уплаћивати на рачун Друштва архивиста 
из Војводине. Морамо бити искрени 
да се за сада не назире решење овог 
проблема. У вези са финансијама врло је 
битно да руководиоци архива у Србији, 
када то буде потребно, имају разумевања 
за своје раднике када су у питању 
трошкови око одласка на састанке 
Скупштине, Извршног одбора или 
секција, односно комисија. Сматрамо да 
директори треба да имају разумевања за 
активности својих запослених у телима 

би могло бити у другој половини 2016. 
године, на јесен, водећи при томе рачуна 
да се то саветовање не одржи у истом 
термину када су саветовања у окружењу.

Кроз секције и комисије намера 
нам је да окупимо архивисте по разним 
специјалностима. То је до сада урађено 
са секцијом спољне службе. У припреми 
је секција која би се бавила техничком 
заштитом и применом модерних 
технологија у струци. У плану су и друге 
секције и очекује се да наши архивисти 
буду што активнији у наредном периоду. 
Желимо да се што више колега из 
струке укључи у рад и да покажемо да 
је архивистичка струка веома важна 
карика система. 

Органи друштва ће радити у складу 
са Законом, Статутом, правилницима 
који су на снази и у складу са одлукама 
које се буду доносиле на Скупштини 

и Извршном одбору. До сада је 
било више састанака Извршног 

одбора, а одржаваће се кад 
год то одређене активности и 
потребе буду захтевале. Нећемо 
се устручавати да пренесемо 
праксу и добре идеје из 
архивских служби окружења, те 
да радимо у правцу побољшања 
струке и статуса запослених у 
архивима. 

Мишљења смо да сви запослени 
у архивима треба да буду чланови 

Друштва архивиста Србије, јер би 
то било право, обавеза и одговорност. 

Поред идеја и сугестија, очекујемо 
и критику, ради што квалитетнијег и 
бољег рада и организовања. Сви смо на 
истом задатку, овај посао обављамо без 
надокнаде за ангажовање и очекујемо 
поштено и коректно вођење и управљање 
Друштвом.

Мирослав Дучић
председник Архивистичког

друштва Србије
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грађи која се налази у архивима, као и у 
размени искустава на пољу архивистике 
и рестаурације, и то путем размене 
стручњака који би сваке године, не дуже од 
15 дана, боравили у архивима друге стране. 
Предвиђено је и објављивање водича и 
других информативних средстава, размена 
публикација из области архивистике, 
заједничка организација научних скупова 
и изложби. Протокол важи годину дана од 
дана потписивања, али уколико нека од 
страна дипломатским путем не обавести 

У Архиву Србије 6. октобра 2015. 
године потписан је Протокол о сарадњи 
између Архива Србије и Генералне 
дирекције државних архива Републике 
Турске. Потписници Протокола били 
су директори архива др Мирослав 
Перишић и др Угур Унал (Uğur Ünal). 
Протоколом је, у 10 тачака, предвиђена 
сарадња архива двеју република, која 
би се пре свега огледала у истраживању, 
увећању сопственог архивског фонда, 
објављивању информативних средстава о 

другу да жели да прекине сарадњу, и то 
шест месеци пре истека Протокола, он се 
обнавља у истом трајању. Ово је први пут 
у историји српских и турских архива да 
се међусобна сарадња институционално 
организује. Значај једног оваквог корака 
од немерљивог је значаја за српку историју 
и науку, јер се само у Османском архиву 
чува велики број докумената која се 
односе на српску историју, нарочито 
на ону од средине 15. века. Највећи 
број докумената сачуван је за 16. век. 

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 
ИЗМЕЂУ АРХИВА СРБИЈЕ И ГЕНЕРАЛНЕ 
ДИРЕКЦИЈЕ ДРЖАВНИХ АРХИВА 
РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

1. Др Угур Унал, директор Генералне дирекције државних архива Републике Турске и др Мирослав Перишић, директор Архива Србије, приликом потписивања 
Протокола о сарадњи
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Унал поклонио је том приликом Архиву 
Србије реплику документа о признању 
Краљевине Србије, а министру Тасовцу 
реплику једног документа из 16. века. 

Непосредно по потписивању Протокола 
одржана је промоција двотомног 
зборника под називом „Дипломатско 
представништво Србије у Цариграду 1830–
1868”. Зборник садржи 856 докумената 
које чува Архив Србије, а која се односе на 
рад српског дипломатског представништва 
у Цариграду. Зборник су приредили:

Документа која се чувају у архивима у 
Србији и односе на период отоманске 
владавине овим просторима пружиће 
турској страни целовитије сагледавање и 
самим тим боље разумевање отоманске 
историје. На дан потписивања Протокола 
присутнима у Архиву Србије обратили су 
се: др Мирослав Перишић, др Угур Унал, 
Његова екселенција господин Мехмед 
Кемал Бозај, амбасадор Републике Турске 
у Србији и Иван Тасовац, министар културе 
и информисања Републике Србије. Др Угур 

др Мирослав Перишић, Александар 
Марковић и др Светозар Рајак, а о 
њему су говорили: др Угур Унал, др 
Срђан Катић, виши научни сарадник 
Историјског института Београд и др 
Мирослав Перишић.

Делегација Генералне дирекције 
турских државних архива на челу са 
др Уналом посетила је Архив Србије 
8. октобра 2015. године, и том 
приликом одржала радни састанак 
са представницима Архива Србије. 
Током посете делегација је обишла 
Депо, Лабораторију за конзервацију 
и рестаурацију, Књиговезницу, 
Читаоницу и Библиотеку Архива 
Србије. На састанку су утаначени 
детаљи будуће сарадње, а за 
јесен 2016. године предвиђена је 
конференција за медије која би била 
одржана у Београду и на којој би 
широј јавности била представљена 
истражена и дигитализована 

архивска грађа у српским и турским 
архивима. На крају посете члановима 
турске делегације поклоњене су реплике 
турског плана Београда из 18. века и 
најновија издања Архива Србије.

Душан Гутеша
Архив Србије

2. Др Угур Унал, директор Генералне дирекције државних архива Републике Турске и  др Мирослав Перишић, 
директор Архива Србије, после потписивања Протокола о сарадњи

3. Др Угур Унал, директор Генералне дирекције државних архива Републике Турске, др Срђан Катић, виши научни сарадник Историјског института Београд и др 
Мирослав Перишић, директор Архива Србије, приликом промоције Зборника радова „Дипломатско представништво Србије у Цариграду 1830–1868“
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У организацији Архива Србије 
и Историјског архива Ваљево, а под 
покровитељством председника Републике 
Србије г. Томислава Николића, у Ваљеву је 
30. и 31. октобра 2015. године обележена 
стогодишњица Ваљевске болнице (1914–1915).  

У склопу програма, у Историјском 
архиву Ваљево, 30. октобра у 16.30 часова, 
отворена је стална изложбена поставка 
„Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 
1914–1915”. 

Изложбу је отворио градоначелник 
Ваљева Станко Терзић, који је нагласио 
потребу изградње меморијалног центра на 
месту где се налазила Окружна болница, 
као симбола великог страдања и трагичне 
судбине српског народа у Првом светском 
рату, а са друге стране као универзалног 
споменика људској племенитости, 
хуманости и солидарности.

На отварању изложбе говорили су и 
проф. др Драган Радовановић, председник 
Црвеног крста Србије и Велибор Видић, 
аутор изложбе. Проф. др Радовановић је 
истакао значај хуманизма и несебичног 
помагања онима којима је помоћ била 
потребна те навео да искушења времена 
и тешке ситуације нису довели у питање 
морал и човечност и да је у Ваљевској 
болници показна велика међународна 
солидарност. „Испоставило се да се иза 
великих битака крио много већи догађај и 

док су пуцале пушке на фронту, у Ваљеву, у 
његовим болницама, људи су пружили руке 
једни другима”, изјавио је Велибор Видић.

Изложбену поставку чине документи 
о избеглицама, злочинима над цивилним 
становништвом, лекарски извештаји 
о стању у Ваљеву, пописи лекара и 
болничара, добровољних и страних 
болничарки, статистички прегледи броја 
рањених и болесних у болницама, објаве 
и плакати о сузбијању заразних болести. 
Међу изложеним документима налази се и 
извештај доктора Јулијуса Роксандића из 
1916. године да је на ваљевским гробљима 
1914–1915. године сахрањено око 45.000 
умрлих, као и аустроугарски упоредни 
статистички преглед броја становника по 
окрузима у Србији за 1910. и 1916. годину, 
на основу кога се може сагледати мањак 
становништва у Ваљевском округу за око 
40.000 људи. На изложби су представљени 
документи који се чувају у Архиву Србије, 
Историјском архиву Ваљево и Војном 
архиву.

Поставку прати богато илустровани 
каталог на српском и енглеском језику. 
Аутор изложбе и каталога је Велибор 
Видић, а сарадници на изради сталне 
изложбене поставке и каталога су Јелица 
Рељић, Веселин Милуновић и Никола 
Аџић. Дизајн сталне изложбене поставке 
урадила једиа Озарија Лашић Марковић.

Централни догађај јубилеја 
била је дводневна међународна 
научна конференција „Страдање 
и хуманизам. Ваљевска болница 
1914–1915”, на чијем се отварању 
у Културном центру Ваљево 
присутнима обратио господин 
Томислав Николић, председник 
Републике Србије. 

Председник Николић је истакао 
да су, у време када није било 
развијених средстава масовних 
комуникација, у Ваљево стигле 
лекарско-санитетске мисије из 12 
земаља Европе и Америке и да се 
никада хуманост и доброта света није 
тако јасно видела као на том примеру. 
„Србија ће увек бити захвална 
епидемиолозима и медицинском 
особљу из Енглеске, Шкотске, 
Белгије, САД, Русије, Холандије, 
Француске, који су на позив српске 
владе, објављен у Тајмсу, дошли 
у Ваљево да бију највећу битку са 
ранама и епидемијом. Међу њима је 

било највише жена, храбрих, одважних, 
оних које памтимо по несебичности и 
пожртвованости каква одликује само мајке, 
сестре, ћерке” –  изјавио је председник 
Николић.

На отварању конференције говорили су 
и академик Владимир Костић, председник 
Српске академије наука и уметности и 
др Мирослав Перишић, директор Архива 
Србије. 

Академик Владимир Костић је нагласио 
да је Ваљевска болница симбол страдања 
и погибије једног народа и да постоји 
историјски и цивилизацијски раскорак 
једне трагичне и искрвављене генерације 
која истовремено страда од болести из 
средњовековног арсенала и од нове, не 
мање убитачне технологије модерног 
времена. Академик Костић је навео да је од 
тифуса страдала готово половина српских 
лекара и медицинског особља, а да је према 
непотпуним подацима у Србију тада дошло 
око 2.000 чланова медицинских мисија и 
да је свет на тај начин испунио морални 
дуг и пружио подршку српској држави и 
војсци.

У своме обраћању др Мирослав 
Перишић је навео: „Ваљевска болница је 
нека друга и другачија историја, какве није 
било никада пре ње, а ни после ње, у Првом 
и касније у Другом светском рату. Због тога 
је она различита, због тога је она значајна 

СТО ГОДИНА ОД ВАЉЕВСКЕ БОЛНИЦЕ 1914–1915.

СТРАДАЊЕ И ХУМАНИЗАМ
ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914–1915.
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за све државе и народе, не само за историју 
Србије. С једне стране, она даје тачну 
слику шта је Србија била 1914. године – 
српски лекари заједно са аустроугарским 
заробљеним лекарима лечили су и српске 
и аустроугарске војнике. С друге стране, 
Ваљевска болница има међународну 
димензију, значајна је као јединствени 
пример који носи универзалну историјску 
поруку – добровољно помоћи другом 
непознатом човеку како би му спасио 
живот.” Идеја о формирању меморијалног 
центра у простору данашњег Историјског 
архива Ваљево, а некадашње Окружне 
болнице, истакао је др Перишић, имаће 
своју потпуну мисију једино уколико се то 
уради заједно са другим државама чије су 
добровољне медицинске мисије биле део 
Ваљевске болнице. 

Др Перишић је саопштио и да се са 
директором аустријских државних архива 
др Волфгангом Мадертанером договорио 
о започињању темељног истраживања на 
тему Ваљевске болнице, као и да планира 
да заједно са архивима у другим државама 
ради на заједничким истраживањима, 
прикупљању докумената из архива и 
породичних збирки потомака добровољних 
медицинских мисија.

Потом је изведена позоришна 

представа драматурга Бранислава Недића 
„Ваљевска болница”, према трећој књизи 
романа „Време смрти” Добрице Ћосића. 

Отварању конференције присуствовали 
су: Његова светост патријарх српски г. 
Иринеј, представници бројних амбасада, 
међу којима и амбасадори САД, Канаде, 
Француске, Холандије, Палестине, Катара, 
Марока, Украјине и Туниса, начелник 
Генералштаба Војске Србије генерал 
Љубиша Диковић, представници градова 
Беча и Будимпеште, градоначелник Ваљева 
Станко Терзић и  друге јавне личности.

У суботу, 31. октобра, у свечаној сали 
Ваљевске гимназије, страни и домаћи 
научници и истраживачи изложили су 
више од 20 реферата о Првом светском 
рату, улози коју је у њему имала Ваљевска 
болница, као и њеном значају у историји 
српског санитета. Посебна пажња била 
је посвећена страним медицинским 
мисијама и лекарима и болничарима који 
су радили у болници. У раду конференције 
учествовао је велики број научника из 
иностранства, међу којима су и познати 
стручњак за историју Првог светског рата 
др Олег Ајрапетов, професор Московског 
државног универзитета Ломоносов, др 
Светозар Рајак, професор на Лондонској 
школи за економију и политичке науке 

и др Василиј Каширин, експерт Руског 
института за стратегијске студије. 
Од домаћих стручњака реферате су 
изложили: др Миле Бјелајац, директор 
Института за новију историју Србије, 
проф. др Александар Недок, проф. др 
Јелица Новаковић Лопушина, професор 
Филолошког факултета у Београду, 
др Љубодраг П. Ристић, виши научни 
сарадник Балканолошког института и 
већи број историчара медицине. Уводне 
реферате изложили су др Миле Бјелајац, 
др Мирослав Перишић и др Светозар Рајак.

На конференцији је приказан 
документарни филм Алана Каминга о 
шкотској женској болници у Ваљеву и 
документарни видео-приказ Слободана 
Раковића „Ваљевска болница 1914–1915”.

Пројекат је реализован на иницијативу 
др Мирослава Перишића, др Светозара 
Рајака, др Зорана Јокића, Жељка Јежа и др 
Илије Трипковића. 

Реализацију пројекта омогућили су 
Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Град Ваљево.

Др Љубинка Шкодрић
Архив Србије
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Некада се, на дну данашњег језера 
Врутци, поврх Ужица, одакле се 
донедавно град снабдевао пијаћом водом, 
у средњовековној прошлости уздизао 
манастир Рујан. На плочи између темеља 
порушеног и крова новоподигнутог 
манастира Рујан стоје урезане речи 
академика Љубомира Симовића. Он каже 
да о постојању некадашњег храма не 
сведочи ни камен, ни стуб – него СЛОВО. 

Слова дају архивима вредност, а архиви 
словима освежавају смисао. О постојању 
Ужица, о његовом трајању кроз векове, 
говоре и сведоче слова која су сачували 
људи предани писмености и учености, а 
данас су део баштине Државног архива у 
Дубровнику. 

Један документ – признаница, датирана 
на 9. октобар 1329. године, сигнирана са 
Diversa cancelariae 9, ad fol. 117, сматра се 
до сада најстаријим писаним документом 
у којем је поменуто име Ужица. Датум са 
признанице град Ужице слави и обележава 
као Дан Града. 

Укључујући се у овогодишње 
обележавање прославе, ужички Архив 
преузео је на себе одређене активности. 
Поред изложбе „Ужичани у врху власти 
Србије и Југославије 1815–2015” архивског 
саветника Александра Савића, хтели 
смо да одређеном интервенцијом на 
згради Архива дамо свечарско обележје. 
Тиме смо намеравали да назначимо 
функцију наше установе и архивске 
делатности, те да подсетимо на начело 
јединства и недељивости архивских 
фондова и грађанству пружимо одређене 
информације. Истовремено, у најезди 
некултивисаног бојаџијања града 
графитима (уз часне изузетке), одлучили 

смо се да пошаљемо поруку да се и на 
софистициран начин сува градска фасада 
може оросити и оваквом ликовном 
интервенцијом.

Како је северно, полукружно крило 
зграде Архива у стакленој фасадној 
обради, на целу ту стаклену површину 
налепили смо транспарентну фолију на 
којој је представљена реплика документа 
из дубровачког Архива (уз претходну 
сагласност Одељења за урбанизам и 
архитекте Жељке Мацут, пројектанта 
анекса зграде). На једном стубу у улазном 
холу зграде поставили смо таблу са 
репликом истог документа и његов 
транскрипт са преводом, који је сачинио др 
Небојша Порчић.  

Био је то повод да позовемо директора 
Државног архива у Дубровнику да на 
дан прославе у Архиву открије реплику 
најстаријег „ужичког” документа. Господин 
Фране Чизмић одазвао се позиву и са 
колегом Зораном Перовићем посетио 
Архив. Била је то прва званична посета 
директора дубровачког архива неком 
архиву у Србији након фрагментације 
Југословенског државног простора. 

На конференцији за новинаре, у 
преподневним сатима, представљен 
је историјат и рад Државног архива у 
Дубровнику. Иако Државни архив у 
Дубровнику као самостална установа 

делује тек од 1920. године, његова 
повесница је много старија. Почетком 
утемељења ове институције може се 
сматрати 1278. година, када је у Дубровник 
дошао Томасино де Савере, први 
школовани од државе плаћени нотар, који 
је почео да води нотарске и канцеларијске 
књиге. Данас се Архив налази у Палачи 
Спонза. 

„Ми у Дубровнику имамо веома богату 

архиву с обзиром на трговачке и друге 
везе за време Дубровачке републике. Има 
списа који се чувају 12 векова. Захваљујем 
нашем домаћину што су нас позвали и 
ми смо се радо одазвали. Надам се да 
можемо и ми имати прилику да будемо 
овако добри домаћини”, рекао је Чизмић 
и додао да је потребна инклузија свих нас 
заједно у смислу размене информација, 
компетенција и знања. 

„Обишли смо зграду ужичког 
Историјског архива и одушевљен сам 
како она изгледа. Ваша локална заједница 
и држава могу бити поносни када сте 
успели овакав објекат изградити. Ми смо 
сада у Дубровнику у процесу адаптације 
једног великог објекта Архива. Када се 
то пројектовало, ми смо ишли чак и у 
Аустрију да видимо тамошњи архив и 
покупимо некаква искуства. Ја милим да 
ће неко у будуће, када буде градио архив, 
доћи и овде у Ужице”, рекао је на крају 
господин Чизмић у говору приликом 
откривања реплике документа из доба 
Дубровачке републике.

Свечаности је присуствовао и министар 
правде у Влади Републике Србије Никола 
Селаковић, који је потом отворио изложбу. 
Гости су за успомену на посету Архиву 
и Ужицу од домаћина добили прикладан 
дар – флашу домаће медоваче, упаковану у 
дрвену амбалажу, на којој је са једне стране 

утиснут запис из 
Дубровника на 
латинском писан 
канцеларијском 
латиницом, а на 
другој његов превод 
на српски језик, 
ћирилицом. Тако 
je Mila, uxor de 
Sclavoco de Usiça, 
која се помиње 
у назначеном 
документу из 1329. 
године, са својим 
супругом Славком, 
првим номинованим 
Ужичанином, преко 
векова мирисом 
медоваче помирила 
данашње несугласје 

између писама и људи који се писмима 
служе да разумеју СЛОВО. 

Драгим колегама из Дубровника 
захваљујемо на посети и части коју су нам 
указали.

Жељко Марковић
Историјски архив Ужице

ПОСЕТА ДИРЕКТОРА ДРЖАВНОГ АРХИВА 
У ДУБРОВНИКУ УЖИЧКОМ АРХИВУ

1. Ужички Архив: транспарентна фолија на 
стакленом делу фасаде, површине 47 квадратних 
метара, на којој је представљен дубровачки 
документ: 1329, индикта 12, на дан понедељак 9. 
месеца октобра. Мила, жена Славка из Ужица, дала 
је аптаги из милосрђа на име Радославе Бисерке за 
четири перпера и осам гроша, задржавајући право 
за тај износ над кућом речене Бисерке до прве 
долазеће Пасхе ускрснућа Господњег.

2. Фране Чизмић, директор Државног архива у Дубровнику и Зоран Перовић на 
представљању рада дубровачког архива (други и трећи здесна; први здесна Жељко 
Марковић)
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Историјски архив Београда (ИАБ) 
основан је 26. септембра 1945. године 
одлуком Извршног одбора града Београда, 
под називом Градска државна архива. 
Грађа фонда Земунског магистрата, ради 
чијег чувања је и дошло до оснивања 
градског архива, још 1940. године пренета 
је у просторије Библиотеке града Београда 
у улици Кнегиње Љубице бр. 1 (сада Змај 
Јовина), у чијем је окриљу Архив радио до 
1947, када је постао самостална установа, 
са посебним буџетом. 

О тим пионирским данима Архива, 
када је професор историје Лазар Ћелап 
(1946–1954) био управник и једини стално 
запослени службеник, сведочи први 
„Летопис архива 1946–1960”, изванредно 
штиво и сведочанство ентузијазма 
првих радника Архива, заљубљеника 
у историју Београда. Удруженост тог 
радног елана, одговорности и сарадња 
са универзитетским професорима убрзо 
су донели вредне резултате: увећавао се 
број примљених и обрађених фондова, 
грађа се издавала истраживачима на 
коришћење, изашла је прва публикација 
(1950) и организована је прва изложба 
(1955). На публиковању архивске грађе 
радили су еминентни историчари и већ 
друга изложба (1957) припремљена је у 
сарадњи са приморским архивима Котора 
и Дубровника. 

За време управника Пера Дамјановића 
(1954–1958) Архив се преселио у бившу 
зграду Класне лутрије у Васиној улици. 
У то време имао је 25 запослених, од 
којих петоро хонорарних. Формирани су 
одсеци: за публиковање грађе, обилазак 
терена и евиденцију, за сређивање, обраду, 
односно израду регеста и секретаријат са 
администрацијом, као и књиговезница и 
библиотека. 

Од 24. јануара 1958. године установа 
носи званични назив Историјски архив 
Београда. Исте године за директора је 
постављен Вељко Купрешанин (1958–
1969). У оквиру прославе 25-годишњице 
рада, 1970. године, за време директора 
Гојка Лађевића (1969–1975), ИАБ је 

организовао велики научни скуп на тему 
„Београд у рату и револуцији 1941–1945”, 
у присуству од око 200 научних радника, 
професора историје, архивиста и других 
јавних и културних радника Београда. 

Архив се 1973. године преселио 
у нову, наменски грађену зграду на 
Новом Београду, где се и данас налази. 
Модерни архив, површине 4.700 m2, осим 
функционалних канцеларија и депоа, има 

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

читаоницу, библиотеку, лабораторију за 
конзервацију и рестаурацију, књиговезницу 
и фото-лабораторију. 

У периоду од 1956. до 1978. године 
у Архиву је била запослена Даница 
Гавриловић, стручњак изузетних 
способности и аутор бројних стручних и 
научних радова из области архивистике. 
Посебно интересовање показивала је за 
области кибернетике, информатике и 
аутоматизације, као и њихову практичну 
примену у архивистици. Уз знање 
неколико светских језика, била је запажен 
учесник бројних конгреса, скупова и 
сусрета архивиста, како у земљи, тако и 
у иностранству. Добитник је Октобарске 
награде Града Београда 1974. године за 
допринос у изради публикације „Историја 
Београда”. У знак сећања на Даницу 
Гавриловић, након њене смрти Друштво 
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архивских радника Србије установило је 
Награду „Даница Гавриловић”. 

Директор др Радомир Богдановић 
(1976–1981) био је председник Удружења 
архивских радника Србије, члан одбора 
САНУ за публиковање грађе о Другом 
светском рату, главни и одговорни уредник 
стручног часописа „Архивист”, члан 
југословенске комисије UNESCO-a за 
реституцију националне архивске грађе 
итд. 

У време мандата директора Боже 
Драшкића (1981–2001) успостављена 
је интензивна сарадња са Русијом, 
првенствено са Обједињеним градским 
московским архивом. Резултати 
ове сарадње највидљивији су кроз 
организацију заједничких и гостујућих 
изложби, израду публикација и учешће 
на конференцијама. У овом периоду 

Архив је добио више значајних признања: 
„Орден заслуга за народ са сребрним 
зрацима” (1985); награду из фонда Данице 
Гавриловић (1986); награду Градског 
фонда за финансирање културе за „Водич 
Историјског архива Београда II” (1991); 
другу награду на Сајму књига у Београду 
за уметничко решење монографије „50 
година Историјског архива Београда” 
(1995) и „Златну архиву” (2001). 

Половином осамдесетих година Архив 
је имао скоро 70 запослених, од којих више 
од трећине са високом стручном спремом. 
Био је један од иницијатора оснивања 
Друштва архивских радника Србије и 
часописа „Архивски преглед”.

Од 1995. године експериментално 
је започет рад на аутоматској обради 
података у оквиру Јединственог 
архивског информативног система 

Србије. За запослене је 
организована обука за рад 
на рачунарима и уведена 
компјутерска евиденција о 
регистратурама.

Од 2002. Архив је заузео 
нови курс у међународним 
контактима. Окренуо се 
Савету Европе и неким 
кључним земљама од 
интереса за проучавање 
историје Београда и 
региона. Директорка 
др Бранка Прпа (2001–
2009) учествовала је на 
експертском састанку у 
Стразбуру новембра 2002. 
године. Поред заштите 

грађе најстаријих 
и најзначајнијих 
фондова, рада 
на издавачкој 
и изложбеној 
делатности, посебну 
пажњу посветила 
је развоју Центра 
за информације и 
оперативном систему 
ЈАНУС.

Овај период 
обележио је рад 
на заштити и 
публиковању како 
једног од најстаријих 
и најзначајнијих 
фондова Управе 
града Београда, 
тако и других 
репрезентативних 
фондова, као и 
издавачки подухват 
„Хронологија модерне 
српске државе 
1804–2004”. 

Отварање модерне галерије 
2003. године довело је до процвата 
изложбене делатности. Атрактивне 
изложбене поставке и пратећи каталози 
позиционирају Галерију ИАБ-а на високо 
место на културној сцени Београда.

Актуелни директор мр Драган Гачић 
(2009) овој већ успостављеној традицији 
додао је динамичну међународну сарадњу. 
Током његовог мандата изложбе су 
гостовале у Паризу, Москви, Љубљани, 
Марибору, Копру, као и у бројним српским 
градовима.

Историјски архив Београда постао је 
активан члан Међународне организације 
за архивска истраживања ICARUS од 2012. 
године, а 2014. придружио се пројекту 
APEx – архивском интернет порталу 
Европе. У периоду 2006–2015. године 
архивисти ИАБ-а имали су излагања на 
више од 30 међународних и домаћих 
конференција, конгреса, семинара и 
научних скупова.

Историјски архив Београда данас 
има: 47 стално запослених радника; 
2.582 фонда; 13,5 километара архивске 
грађе; више од 300.000 јединица описа 
у ЈАНУС-у, и обавља стручни надзор 
над 1.599 регистратура. Свој јубилеј, 
седамдесетогодишњицу постојања, 
обележио је репрезентативном изложбом 
„Одликовања из легата Историјског архива 
Београда”.

Снежана Лазић
Историјски архив Београда
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Прва међународна конференција 
државних архива словенских земаља 
одржана је од 24. до 26. септембра 
у Градском музеју у Љубљани, у 
организацији Форума словенских култура 
и Архива Републике Словеније.

Тема конференције било је 
представљање докумената архивских 
фондова и збирки државних архива 
словенских земаља о Првом светском рату. 

Конференција је окупила директоре 
и представнике девет државних архива 
словенских земаља: Белорусије, Босне и 
Херцеговине, Македоније, Пољске, Русије, 
Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.

Присутне су поздравили Блаж Першин, 
директор Музеја и галерија Љубљане, 
те Бојан Цвелфар, директор Архива 
Републике Словеније. У име организатора 
обратила се Андреја Рихтер, председница 
Форума словенских култура, која је истакла 
да је циљ Форума који окупља тринаест 
словенских земаља не само међусобно 
упознавање словенских култура већ и 
њихово представљање другим земљама 
Европе, које нису део словенског културног 
наслеђа, као и реализација словенског 
културног миљеа у савременом глобалном 
друштвеном контексту. Представила је 
пројекте које је Форум до сада реализовао 
и навела да ће тема активности Форума 
словенских култура до 2018. године бити 
Први светски рат, у циљу обележавања 

АРХИВ СРБИЈЕ НА ПРВОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ДРЖАВНИХ АРХИВА 
СЛОВЕНСКИХ ЗЕМАЉА

његове стогодишњице. 
Конференцију је отворила Јулијана 

Бизјак Млакар, министарка културе 
Републике Словеније.

Државни архиви су у три сесије 
представили своју грађу о Првом светском 

рату, по абецедном реду земаља из којих 
долазе, и то на националним језицима.

Рад др Мирослава Перишића, 
директора архива Србије, Први светски 
рат у документима Архива Србије, 
прочитала је представница Архива Србије 
Ана Кос Вујовић, историчар и архивист. 
Представљени су фондови и збирке 
Архива Србије о Првом светском рату, 
са посебним освртом на три документа 
изузетног значаја и високе међународне 
референтности: телеграм аустроугарске 
објаве рата Србији, ултиматум 
Аустроугарске Србији и одговор Србије на 
ултиматум. У раду је изложена и судбина 
архивске грађе Архива Србије у Првом 
светском рату, феномен Ваљевске болнице 
1914–1915, као и пројекти Архива Србије 
поводом обележавања стогодишњице 
Првог светског рата.

Учесници Конференције имали су 
прилику да посете Архив Републике 
Словеније и сталне изложбене поставке 
Покрајинског музеја Цеље „Celeia – град 
под градом” и „Цељски грофови”.

Ана Кос Вујовић
Архив Србије

1. Јулијана Бизјак Млакар, министарка културе Републике Словеније, отвара Прву међународну конференцију 
државних архива словенских земаља

2. Учесници Прве међународне конференције државних архива словенских земаља
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Историјски архив Бела Црква (носилац 
пројекта), Народни музеј Бела Црква и 
Белоцркванско аматерско позориште 
(као партнери у пројекту), поводом 
250 година од оснивања Банатске војне 
границе реализовали су заједнички 
мултимедијални програм под називом 
„Кад нареди светли цар – у бој иде 
граничар”.

Окосницу програма чини истоимена 
позоришна представа, уз изложбу 
архивских докумената и музејских 
експоната из периода Војне границе, те 
уз представљање публикације Живана 
Иштванића „Гарнизонско и штабно место 
Бела Црква 1773–1918”, штампане у 
склопу пројекта. 

Изложено је тек неколико 
најупечатљивијих докумената из архивских 
фондова Историјског архива Бела Црква, 
те неколико предмета из збирки Народног 
музеја у Белој Цркви, око којих се 
надограђује мултимедијални перформанс 
посвећен животу на Војној граници. 
Повезани у целину и стављени у заједнички 
контекст, ови предмети и документи дају 
јаснију слику о Граници и граничару, и 
то тако „да га могу разумети и учењаци и 
ђаци”. 

Основна замисао била је да се само 
дотакну општепознати детаљи – када и 
зашто је формирана Војна граница, када је 
престала да постоји... Већу важност добио 
је став да је војна граница – начин живота. 
Историчар Марк Блок својевремено 
је констатовао да историја није наука 
о прошлости, већ наука о људима и о 
разумевању садашњости кроз прошлост и 
прошлости кроз садашњост. Дакле, мирни 
Лала што дрхти пред Сосом, или љути 
бркати ратник – граничар? Историја о томе 
„говори тек када човек зна да јој поставља 
питања”.

Сценарио је инспирисан истинитим 
историјским догађајима, забележеним 
што у фондовима овдашњег Историјског 
архива, што у стручној историографској 
литератури.

Радња драме смештена је у 1872. 
годину, када се Граница укида... Архивски 
документ који инспирише цео сценарио 
(наизглед бизаран, а истинит детаљ), позив 
граничарској компанији из Врачевгаја 
да пошаље људе по граничара „што већ 
четири дана и ноћи не излази из крчме 
у Кусићу и већ је пропио и сопствене 
чизме”, даје захвалну ситуацију да уз вино, 
а у њему је истина, јунаци ове приче кроз 
горки хумор размотре сав сјај и беду Војне 
границе и својих живота у привиду слободе 
коју им она пружа.

Формално, текст обрађује догађаје 
из локалне историје на подручју Јужног 
Баната, али третира универзалне теме као 
што је положај жене у времену о којем 
говори, као што је посттрауматски синдром 
ратника који у оно време нико није лечио, 
свакодневни живот и системе вредности 
банатских Срба током 19. века, као и много 
других етичких и судбинских контроверзи 
о којима не размишљамо кад обележавамо 
(„прослављамо”) јубилеје.    

О времену оном – а ванвременски. 
Трајање представе – око 70 минута. 
Сценарио и режију потписује Жељко 
Комарица, из Историјског архива Бела 
Црква.

Програм је реализован уз финансијску 
подршку Покрајинског секретаријата 
за културу и јавно информисање, као 
део много ширег пројекта обележавања 
јубилеја у који су се укључили и архиви, 
музеји и медијске куће из целе Војводине.

Овај пројекат јединствен је по томе што 
је позоришна представа најамбициознија, 
најзахтевнија и посве неуобичајена форма 
за овакве „светковине”.

Представа је доживела више извођења у 
Белој Цркви, играна је и у Вршцу, Панчеву, 
Банатском Карађорђеву и још увек се игра. 
У изгледу је њено извођење у Београду и 
још неколико градова широм Србије.

улоге: Владан Јаковљевић, 
             Милена Стојановић, 
             Филип Денковић, 
             Александар Палфи,
             Ференц Филеп
             Кристина Крачун
             Марина Стрнад
стручни консултант: Игор Вокоун, 
кустос Музеја у Белој Цркви
сценографија: Тереза Стаменковић, 
академски сликар
асистент режије: Александра Вук
сценарио и режија: Жељко Комарица

Жељко Комарица
Историјски архив Бела Црква

АРХИВ БЕЛА ЦРКВА: ЈОШ ЈЕДАН НЕУОБИЧАЈЕН НАЧИН ДА СЕ 
АРХИВСКА ГРАЂА ПРЕЗЕНТИРА ЈАВНОСТИ:

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
„КАД НАРЕДИ СВЕТЛИ ЦАР”
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Сазнајно-когнитивни елемент 
сваке научне области свакако се 
темељи на аналитичном методолошко-
истраживачком приступу, темељном 
савладавању теорије и емпирије, али и 
мотивацији за спознају. Улогу образовања 
у развоју архивске струке не треба посебно 
назначавати, али треба нагласити да је 
то једно од малобројних занимања које 
у великом броју земаља није адекватно 
укључено у образовни систем, па Србија 
по томе није специфична ни у окружењу, 
а ни шире. Ипак, признајући значај 
струке у очувању културног блага (на 
националном и светском нивоу) и, самим 
тим, културног и националног идентитета 
народа и држава, јасно је да се нешто мора 
драстично мењати. 

Архивистика је временом значајно 
проширила свој делокруг рада, што је, 
заједно с технолошким променама, 
помогло да коначно постане делом 
аутономна дисциплина под окриљем 
друштвених наука (понегде и 
информационих). Међутим, образовни 
део далеко заостаје за праксом, тако да 
данас у свету постоји шаролика слика 
архивског образовања. Најбољи пример 
за то је Именик архивских школа и 
програма Међународног архивског већа, 
који се допуњава од 1992. године и у 
којем је пописано више од 200 школа и 
програма за обуку архивиста. Разлике 
у образовним програмима су знатне. 
Архивско образовање увелико зависи 
од организације архивске делатности, 
од статуса и усмерења архивске науке и 
од утицаја струке. Архивска делатност 
је, зависно од специфичних прилика, 
различито дефинисана и организована. 
Архивистика је, у земљама где се 
јавни архивски систем развио у време 
Француске револуције, више окренута 
историји, док је у млађим земљама 
више усмерена ка администрацији. У 
државама старог света архивистика је 
изданак дипломатике, а у Новом свету1, 
на својим почецима, уопште није ни 
признавана као научна дисциплина. У 
делу земаља струка је чврсто укорењена 

у друштву и потребе струке утичу на 
образовни програм, док је у другим 
земљама рад у архиву једини начин обуке 
архивиста. Да би се схватио овај феномен                                                                  
треба проанализирати концепт 
професионализације, што је социолошки 
термин и значи процес у којем људи 
истог занимања, користећи свој монопол 
у одређеном подручју знања, заједнички 
настоје да стекну и задрже одређену 
позицију моћи, како би контролисали 
вредност своје струке. 

У процесу професионализације главно 
средство којим се одржава вредност струке 
је архивско образовање. Њиме се повећава 
компетентност стручњака и јача позиција 
струке у целини. Добру историјску 
илустрацију процеса професионализације 
пружа архивско образовања у Холандији. 
Тамо је 1802. године основана јавна 
архивска служба, 1892. утемељено је 
Удружење архивиста, 1898. штампан 
познати приручник Милера, Феита и 
Фруина, 1918. објављен први архивски 
закон, а 1919. влада је утемељила архивску 
школу, па је од тада свако ко је желео 
да уђе у струку морао да заврши неки 
од програма школе и положи архивски 
испит. Струка је контролисала школу, 
чији је најважнији задатак била обука 
виших архивиста. Главни уџбеник била је 
поменута књига Милера, Феита и Фруина, 
што је проузроковало да су холандски 
архивисти дуго били познатији по својој 
прагматичности и ,,занатству” него по 
академским расправама. 

У другој половини 20. века брз 
напредак информационе науке и 
технологије комуникација утицао је на 
темеље архивске струке у целом свету. 
Редефинисан је сваки део професије, а 
уједно и структура и контекст архивског 
образовања. Потреба за променама је 
очигледна, али се могућности њеног 
задовољења разликују од земље до 
земље, у зависности од професионалне 
флексибилности. 

Снага и утицај архивске професије 
су веома значајни фактори, који често 
детерминишу разлике у типовима 

архивског образовања. У неким земљама 
професија је чврсто етаблирана и 
укорењена у друштву и њени захтеви 
су одлучујући у развоју образовних 
програма. У другим професија је слаба 
и неразвијена, па су једини начин 
едукације нових архивиста – тренинзи 
и семинари. У анализи овог феномена, 
концепт професионализације морао би 
бити централни аналитички концепт. 
Професионализација и дословно 
значи процес настајања професије/
професионалца. Као социолошки термин 
ипак се користи у специфичнијем смислу, 
најчешће као процес у којем људи из 
исте професије користе свој монопол у 
специфичном пољу знања и заједнички 
покушавају да постигну и одбране позицију 
моћи ради контроле размене вредности 
своје професије. У том процесу издваја се 
шест корака:

– интеграција задатака и дужности које 
чине професију;

– професија добија назив;

– професионалци из те области 
формирају професионална удружења;

– формулишу свој професионални 
имиџ и сопствени систем вредности 
под окриљем државних закона;

– формирају сопствени програм 
професионалне едукације како би 
професионалне компетенције чланова 
биле изван сумње;

– обезбеђује се контрола придруживања 
нових професионалаца обезбеђивањем 
јавног признања њихових диплома 
и резервисањем професионалних 
позиција за оне с одговарајућим 
дипломама.

У процесу професионализације 
архивско образовање је кључни 
инструмент за професионалну размену 
вредности. Циљ образовања је да се 
повећају професионалне компетенције 
архивиста и да се међу њима ојача свест 

МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА 
О ЕДУКАЦИЈИ НА ПОЉУ 
АРХИВИСТИКЕ

1 У САД и Аустралији, на пример, архивистика се дуго борила да постане самостална дисциплина, док о едукацији није било ни речи.
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о имиџу и вредностима професије. На 
крају, професија се образовањем штити 
од продора некомпетентних кадрова 
и урушавања оствареног. Као и други 
кораци у процесу професионализације, 
образовање има двоструку функцију. 
Архивска едукација уздиже компетенције 
професионалаца, али у исто време 
представља и главни инструмент у јачању 
професије у целини, трансмисијом 
сопствене дефиниције новим члановима 
и дефинисањем свог положаја у остатку 
друштва. 

У раним фазама професионализације 
изазови ове двоструке функције су 
очигледни: професионалне компетенције 
– монополизација научне дисциплине 
може се ,,продати” друштву по највишој 
цени. У каснијим фазама, ипак, 
дисциплиновање професионалаца, које 
се постиже установљеним концептима 
(заједнички језик, типско понашање), 
може лако стимулисати самодовољност 
и конзервативизам. Свака професија 
покушава да прошири своју моћ и ниво 
знања у исто време, али ако избор мора 
бити начињен, моћ ће добити приоритет 
над знањем и потреба за једногласјем 
у наступу превладаће интелектуални 
захтев за неслагањем. Јако постављена 
и позиционирана професија може да 
продукује систем едукације као модалитет 
константних промена на боље. 

Рапидни и далекосежни развој 
информационих и комуникационих 
технологија из основе и на глобалном 
нивоу мења архивску професију. 
Архивисти постају професионалци 
специјализовани за процесуирање 
информација, укључују се у својеврсни 
процес депрофесионализације. Ни 
будућност професије не може да 
избегне редефинисање: дужности и 
професионални имиџ архивиста, границе 
између информационих професија и 
информационих дисциплина, статус 
оријентације архивске науке и структура 
и садржај архивске едукације. Архивисти 
из целог света укључени су у жустру 
дебату о адаптацији постојећих програма 
архивске едукације на нови правац 
развоја професије. Дебата се фокусира 
на иста питања: историјске студије или 
информационе науке, универзитетско 
окружење или образовање кроз рад? 
Питања су диљем света иста, али одговори 
варирају у зависности од околности. 
Потреба за променама је очигледна, 
али расположење за њих варира 
према разликама у професионалној 
флексибилности. У овом контексту, јака и 
утицајна професионална тела могу бити и 

предност и мана. 
Међу различитим образовним 

моделима у свету најзаступљенији је 
онај у којем је архивистичко образовање 
надоградња неког другог, ранијег 
образовања (најчешће основних студија 
из области друштвених наука: историја, 
антропологија, библиотекарство, право, 
политикологија, менаџмент и сл.). 
Архивистичка надградња по правилу се 
састоји од курсева архивистике, помоћних 
историјских наука, односно вештина и 
знања потребних за читање и разумевање 
докумената, историје, права и начина 
рада установа. У последњој деценији 
томе су додати курсеви канцеларијског 
пословања, менаџмента и информационих 
технологија. 

У Италији су архивисти 
високообразовани јавни службеници с 
дипломом архивистике (двогодишње 
студије које се уписују после завршеног 
факултета). Остали службеници у архивама 
(с нижом стручном спремом) нису нужно 
архивски образовани и уче кроз рад. 
При већим државним архивима ради 17 
архивских школа, од којих неке датирају 
још од 18. века. Њихови програми законски 
су одређени и идентични и нуде три 
основна подручја студија: архивска наука, 
палеографија и дипломатика. Неколико 
универзитета има студије архивистике, 
као Универзитет у Риму (Посебна школа за 
архивисте и библиотекаре). 

Катедра за архивистику на 
Универзитету Мармара за сада је једина 
у Турској, али нуди и четворогодишње 
основне и двосеместралне магистарске 
студије, као и могућност докторских 
студија. 

У Израелу, на универзитету у 
Јерусалиму, постоје двогодишње 
специјалистичке студије на Катедри 
за библиотекарство, архивистику и 
информатику.

На Универзитету у Тарту, Естонија, 
студије архивистике постоје као 
специјализација на Катедри за историју, 
у облику трогодишњих основних и 
двогодишњих последипломских студија. 

Архивисти у Француској школују се на 
универзитетима у Лиону, Тулузу, Мулхаусу 
и Универзитету d’Angers. У високој 
школи Ecolenationale des Chartes, после 
две године припреме, студенти могу да 
похађају трогодишње студије за архивске 
и библиотечке конзерваторе. Национална 
школа за баштину (Ecolenationale du patri-
moine) нуди 18 месеци стручне наставе и 
звање конзерватора националне баштине.

У Холандији јавна архивска служба 
постоји од 1802. године. Архивска школа 

у Амстердаму има последипломски 
програм специјализације из архивистике за 
више архивисте и програм за образовање 
архивиста тзв. средњег степена. Ово је 
једна од ретких приватних архивистичких 
школа из ове области образовања.

У САД је високо архивистичко 
образовање уведено тек око 1970. године, 
административног је и информационог 
типа.

У Канади су најзаступљенији 
двогодишњи последипломски 
програми, који су углавном везани за 
библиотекарство и информационе науке.

На Филозофском факултету 
Универзитета у Љубљани (Словенија) 
постоје магистарске и докторске студије 
архивистике, уз поделу студија на два 
смера (за градиво до половине 18. века и 
новије градиво).

У Хрватској, на Одсјеку 
информационих знаности Филозофског 
факултета у Загребу, постоје 
четворогодишње студије информационих 
наука с четири смера (библиотекарство, 
архивистика, музеологија и општа 
информатика), магистарске и докторске 
студије.

Различити облици, садржај и 
трајање архивског образовања у 
различитим земљама последица су 
различите дефиниције предмета и 
значаја архивистике. Значајан помак у 
дефинисању архивистичких образовних 
програма догодио се с појавом концепта re-
cords continuum (интегрисања архивистике 
и управљања записима – records man-
agement). Променио се и однос између 
архивиста (који се брину за архивско 
градиво) и менаџера записа. Архивисти 
више нису само чувари неактивних списа, 
већ се баве свим фазама њиховог ,,живота”. 
Додатно, нестабилност дигиталних записа 
повезује архивисте и менаџере списа у 
заједничком напору да се такви записи 
сачувају. Међутим, како се крећу трендови 
у архивистици, чини се да образовни 
процес иде у правцу стварања новог 
типа архивског стручњака, широко и 
прилагодљиво образованог, који ће моћи да 
пропрати цео животни циклус документа и 
уводи нове методологије рада.

Др Татјана Кикић
 Архив Србије
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Недавно је међу специјалним 
библиотекама у Архивској мрежи 
Србије спроведено истраживање у којем 
је основни инструмент био Упитник, 
подељен на групу питања на основу 
којих су се желеле сазнати сервисне 
информације из основа функционисања 
сваке библиотеке и групу питања на 
основу којих се хтело утврдити какво је 
заправо стање у специјалним архивским 
библиотекама. Упитник је састављен од 
15 питања, за које су понуђени одговори 
(системом заокруживања), а код сваког 
питања остављено је место да се упишу 
индивидуални одговори. 

 

ПИТАЊА ИЗ УПИТНИКА

1. Број монографских публикација 
(књига) у библиотеци?

2. Број серијских публикација 
(часописа и новина)?

3. Услови чувања библиотечке грађе? 

4. Да ли библиотека чува у свом фонду 
некњижни материјал?

5. Да ли библиотека чува старе и ретке 
књиге? 

6. Које врсте регистара води 
библиотека?

7. Које врсте каталога води библиотека?

8. Да ли се користи нека од 
електронских база података?

9. Распоред по коме су смештене 
књиге?

10. Особа која је задужена за 
библиотеку да ли има положен стручни 
испит из библиотекарства?

11. Поред послова у библиотеци, да ли 
обавља још неке послове у архиву?

12. Када је била последња ревизија 
књига? 

13. Да ли долазе матичне библиотеке у 
стручни надзор?

14. Да ли се воде евиденције о броју 
корисника и издавању библиотечке 
грађе?

15. На који начин се попуњава 
библиотечки фонд новим издањима?

Од укупно 37 архива који чине 
Архивску мрежу Србије (осим података 
из шест архива са подручја Косова и 
Метохије), на Упитник је одговорило 25 
архива, што је већина узорка, а на основу 
тих података може се доћи до одређених 
закључака са великим процентом тачности. 

Пре свега може се закључити 
да је веома мали број „архивских 
библиотекара”* прошло обуку и добило 
основна знања о библиотекарској струци. 
„Архивски библиотекари” се у свом послу 
углавном „довијају” и раде на основу 
својих искустава и сазнања, а веома мало 
поштовањем библиотекарских правила. 
О томе говори податак да је од 25 архива 
тек осам „архивских библиотекара” 
завршило библиотекарски стручни испит. 
Забрињавајућа је чињеница да архивске 
библиотеке са великим библиотечким 
фондом немају стручно оспособљеног 
библиотекара. 

Лошу ситуацију у смислу стручности 
ипак ублажава податак добијен из 
Упитника да су „архивски библиотекари” 
ипак свесни проблема у коме се налазе 
и да имају добру сарадњу са матичним 
библиотекама, са којима се саветују о 
организацији своје библиотеке. Од 25 
архива, 18 „архивских библиотекара” 
изјаснило се да има добру сарадњу са 
матичним библиотекама.

Када је реч о регистрима и каталозима 
које библиотека води, углавном се може 
закључити да занемарљива мањина не води 
регистре књига (један архив) и каталоге 
књига (пет архива).

Ревизије књига су у главном свуда 
реализоване. Постоје архиви где никада 
нису рађене ревизије библиотечког фонда, 
а има и одговора да је то урађено пре 30 
година, што се сматра као да ревизија 
није рађена. Од 25 архива, ревизија 
библиотечког фонда никада није урађена у 
пет архива. 

Охрабрујуће је да се воде редовне 
евиденције о броју корисника и издавању 
библиотечке грађе. У једном случају се 
не воде, али та библиотека има мали 
фонд књига, па се претпоставља да књиге 
позајмљују корисницима на поверење (што 
је велика грешка).

Из Упитника се такође види да су 
„архивски библиотекари” вредни и да 
су ангажовани и на многим другим 
пословима у својим архивима. Само је 
двоје од 25 одговорило да се бави само 
пословима библиотеке. По општем 
утиску, чини се да се због недостатка броја 
запослених лица више баве разним другим 
архивским пословима него библиотечким. 

Када је реч о електронској бази 
података, у 17 архивских библиотека не 
користе базу података у електронској 

Ако не знаш куда идеш, свеједно је који ћеш пут изабрати
Народна изрека

СТАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ БИБЛИОТЕКА
У АРХИВСКОЈ МРЕЖИ СРБИЈЕ

* Појам архивски библиотекар изабран је као одредница ради лакшег разумевања текста. „Архивски библиотекар” је лице задужено за библиотеку у оквиру свога архива 
на пола или пуно радно време. Зависно да ли има средње, више или високо образовање, ради као архивски помоћник, или архивиста, или књижничар, или библиотекар у 
архивској библиотеци.
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форми, у четири користе интерну базу и 
у четири неку базу по стандардима (али 
свако различиту). 

Из наведених података може се 
закључити да не постоји јасна концепција 
развоја специјалних архивских библиотека. 
У складу са народном изреком с почетка 
текста, закључујемо да ако немамо 
довољно знања о струци све нам се чини 
једноставно и свеједно нам је како ћемо 
организовати рад у библиотеци. „Архивски 
библиотекари” су остављени да се сами 
сналазе у својим проблемима. 

На основу података из Упитника 
издвојио се основни задатак – да се започне 
рад на континуираном образовању и 
освежавању знања код људи задужених за 
библиотеке у архивима. Без обзира да ли 
су фондови књига мали или не, односно да 
ли у архиву библиотека заузима значајно 
место, „архивски библиотекари” морају да 
постану свесни свог посла и одговорности. 
На тај начин се гради професионализација 
службе. Иако већина људи задужених 
за библиотеку није завршила курс из 
библиотекарства, потребно је да се образују 
и унапређују своје знање у тој области. 
Због тога је неопходно да се изгради мрежа 
архивских библиотекара, која би била 

Од Правитељствене до Народне 
библиотеке процес је кроз који је ова 
јавна књижница пролазила од свог 
оснивања до осамдесетих година 19. 
столећа. 

Министарство просвете обратило се 
30. септембра 1848. године Државном 
савету, свим министарствима, 
ректору Лицеја и Управи Гимназије 

повезана у случајевима када се организују 
библиотекарски скупови, предавања, 
семинари, дискусије на одређену тему, 
али и као свакодневна помоћ и подршка 
у актуелним питањима. На тај начин 
постепено би се градила свест о важности 
библиотекарске професије у архивима. 
Уз то, потребна је спремност руководећих 
структура да прихвате чињеницу да ће 
библиотекари морати више да се посвете 
пословима у библиотеци, а мање у 
архивистичким пословима. 

Маргинализовање других професија у 
архивима у односу на основну делатност, 
доводи до нестручног вођења пратећих 
служби. Самим тим се и финансијска 
средства мање сливају за потребе 
библиотеке. Мање се набављају књиге 
путем куповине, не улаже се у адекватну 
пратећу опрему, не ради се на примени 
електронске базе података, не доносе се 
краткорочни и дугорочни планови рада, 
као ни стратегија развоја службе, што 
доводи до тога да библиотека тавори 
и полако укида сврху свога постојања. 
Позиција „архивског библиотекара” била 
би двоструко јача ако би успела својим 
радом и залагањем да убеди руководеће 
структуре у важност доброг пословања у 

београдске молбом да се књиге које 
су припадале овој библиотеци, а које 
су друга министарства, просветне 
установе и појединачни корисници 
узели на коришћење, врате будући 
да је било одређено да она убрзо буде 
трансформисана у Народну библиотеку.1

Коначно, 24. јануара 1853. године, 
министар просвете Лазар Арсенијевић 

библиотеци. Сам ентузијазам не може да 
буде основа за развој библиотечке службе, 
а појединачна залагања не могу да буду 
рецепт за процват библиотекарства у 
архивима у Србији. 

Пре свега, библиотекарство у архивима 
мора да се врати са маргина. То би требало 
да буде заједнички посао „архивског 
библиотекара”, руководећих структура, 
матичне службе библиотеке која покрива 
надлежност, Библиотекарског друштва 
Србије и Министарства културе. Једино 
заједничко залагање може да врати 
библиотеку на место које јој припада. 
Рад „архивског библиотекара” мора се 
вредновати по библиотечким стандардима, 
доследно и равноправно са архивистичком 
службом. Резултати из Упитника указују 
на проблем струке и тиме је начињен први 
корак ка сагледавању и решењу проблема. 
На тај начин ће се заштитити професија, 
а библиотеке у оквиру архива добиће 
значајније место на опште задовољство, 
а понајвише на задовољство корисника 
библиотеке.

Татјана Јовановић
Архив Србије

Баталака упутио је Државном савету 
званичну иницијативу да дотадашња 
,,Попечитељска” библиотека прерасте 
у ,,Народну”. Такође, министар је 
замолио да се при Министарству 
успостави функција ,,библиотекара”, 
који би истовремено био задужен за 
руковођење Народном библиотеком у 
Музеју српске земље (данашњи Народни 

(ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА)

СРПСКА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
ОД ПРАВИТЕЉСТВЕНЕ ДО 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

1 АС, МПс, V, бр. 352, 1848.
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музеј у Београду). Обједињено звање тог 
дужносника гласило је ,,библиотекар и 
чувар Музеја”. Годишња плата, на основу 
предлога министра, била би три стотине 
талира. Арсенијевић је искористио и ову 
прилику да замоли Државни савет да изда 
налог свим органима власти да Народној 
библиотеци и Музеју српске земље уступе 
,,књиге, старе рукописе, старе монете, 
или друге такове у научном призренију 
важне реткости”.2 Након што је Државни 
савет у потпуности усвојио иницијативу 
министра просвете, кнез Александар 
потписао је одговарајући указ последњег 
дана фебруара 1853. године. За првог 
библиотекара Народне библиотеке, са 
ингеренцијама да руководи и Музејем, 
28. децембра 1853. године владаревим 
указом постављен је Филип Николић, који 
је ту дужност обављао до 1856. године.

Народна библиотека тако је добила 
свог првог званичног руководиоца, 
са ласкавим звањем ,,библиотекар”. 
Занимљив је садржај уговора о раду првог 
библиотекара, који је он закључио 31. 
марта 1854. године са Министарством 
просвете. У првом члану уговора 
Филип Николић био је обавезан ,,да 
ће се ревностно старати у нереду сада 
налазећу се Библиотеку Правитељствену, 
у надлежниј ред довести”, као и да ће 
обраћати пажњу на сва дела од значаја за 
науку и просвету чији би откуп за потребе 
попуне фонда предлагао Министарству. 
Други члан уговора односио се на обавезу 
библиотекара да омогући потпуни 
приступ корисника фонду, односно 
да Народну библиотеку учини јавном 
установом културе и просвете.3

Сасвим неочекивано, 25. јануара 
1856. године Филип Николић упутио 
је министру просвете своју оставку, 
образложивши је жељом да се повуче из 
световног живота и замонаши. Након 
што је оставка првог библиотекара 
уважена, на ту дужност, на мандат од три 
године, 28. маја исте године указом кнеза 
Александра именован је први из плејаде 
великих руководилаца српске националне 
библиотеке ,,Ђорђе Поповић, иначе 

Даничић” (Ђура Даничић).4

Током свог мандата Даничић је 
дефинисао набавну политику, по којој је 
библиотека морала имати сваку српску 
књигу и све књиге о Србији и Србима на 
било коме језику. Предлог о званичном 
називу ,,Народна библиотека” поднео је 
властима 1858. године.

Након што је изабран за професора 
Лицеја (потоњег Универзитета у 
Београду), Ђура Даничић се 1859. године 
повукао са места библиотекара, које је 
у децембру те године преузео Миливоје 
Прајзовић.5

Међутим, већ у фебруару 1860. за 
привременог библиотекара указом кнеза 
Милоша Великог постављен је Коста 
Црногорац.6 Ту дужност обављао је до 17. 
јуна 1861. године, када је указом једног 
од најзначајнијих и најобразованијих 
српских нововековних владара, кнеза 
Михаила (Обреновића), за библиотекара 
постављен професор Лицеја историчар 
Јанко Шафарик.7

Период Шафариковог управљања 
Народном библиотеком обележио је 
њен убрзани развој на више поља. У 
том смислу драгоцено сведочанство и 
својеврсни програм развоја установе 
представља писмо које је Шафарик 
упутио централним просветним властима 
и пре него што је преузео дужност. 
Наиме, у писму од 22. маја 1861. године 
указао је на суштинске проблеме са 
којима се у свом раду сусретала Народна 
библиотека и предложио могуће потезе за 
њихово отклањање. Акценат је ставио на 
обезбеђивање адекватног простора, као и 
на успостављање стандарда у обогаћивању 
књижног фонда. Као један од предуслова 
за то, сматрао је да би било неопходно 
ажурирати и осавременити библиотечке 
каталоге, те је предложио, а касније и 
реализовао израду ауторског (азбучног) и 
стручног (предметног) каталога.8

Посебну пажњу Шафарик је 
посветио критеријума које је требало 
практиковати у поступку набавке 
грађе. Полазећи од принципа које је 
дефинисао Даничић, истицао је како 

је потребно да Народна библиотека 
континуирано набавља све књиге на 
српском језику, савремене и оне настале 
у претходним раздобљима. Такође, указао 
је и на обавезу набавке публикација 
на страним језицима које се својим 
садржајем односе на Србију и српски 
народ. Веома важан задатак националне 
библиотеке, по Шафариковом мишљењу, 
било је систематично и континуирано 
прибављање старе и ретке библиотечке 
грађе српске провенијенције.

Овај изузетни стручњак, историчар и 
библиотекар сматрао је да публикације 
на страним језицима које се нису 
односиле на Србију и српски народ треба 
набављати искључиво уколико се ради о 
најзначајнијим научним и литерарним 
остварењима.

У погледу организације рада са 
корисницима, а услед уврежене праксе 
да се узајмљене публикације не враћају, 
Шафарик је био предложио да се у 
скромном простору Народне библиотеке 
обезбеди одаја која би служила за 
читаоницу, чиме би се прекинуло са 
дотадашњим обичајем да се грађа износи 
из установе.9

За наредних осам година, колико 
се задржао на положају библиотекара, 
Јанко Шафарик чинио је знатне напоре 
да реализује основне постулате свог 
програма. Поред планске и стручне 
набавке савремене грађе, Народна 
библиотека обогатила је своје фондове 
многим вредним средњовековним 
рукописима и старим штампаним 
књигама. Народној библиотеци 1863. 
године прикључена је и књижница 
Лицеја (Универзитета) у Београду, чиме 
је она истовремено добила и функцију 
високошколске библиотеке.

Наредни библиотекар Народне 
библиотеке, у два раздобља – од 1869. 
до априла 1873. и од новембра 1873. до 
краја 1874. године – указом кнеза Милана 
(Обреновића) био је још један из плејаде 
најзначајнијих српски историчара, 
академика и државника – Стојан 
Новаковић.10 Сматра се да је Новаковић, 

2 АС, ДС, бр. 64, 1853.
3 АС, МПс, V, бр. 418, 1854.
4 АС, ДС, бр. 352, 1856.
5 АС, МПс, IX, бр.9, 1890.
6 АС, МПс, XXIX, бр.137, 1890.
7 АС, ДС, бр. 625, 1861.
8 Ковијанић, Гаврило, Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821–1944, књ. 1 (1821–1881), Београд, 1990, стр. XXII. 
9 АС, МПс, VIII, бр. 2103, 1868.
10 Никодијевић, Душан, Стојан Новаковић: државник, научник, библиотекар, Београд, 2015, стр. 18.
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поред бројних својих подухвата и 
достигнућа, уједно и утемељитељ 
библиотекарства као научне дисциплине 
у Србији. Посебну пажњу посветио је 
изради библиографије и каталога књига. 
Његовим залагањем, Законом о штампи 
из 1870. године регулисано је питање 
обавезног примерка публикација које је 
требало достављати Народној библиотеци, 
као јединој депозитној библиотечкој 
установи у Кнежевини.

Могло би се слободно рећи да је 
Стојан Новаковић био својеврсни ,,добри 
дух” Народне библиотеке Србије. Не само 
да је био један од њених најзначајнијих 
руководилаца, једини који је два пута 
био на челу националне библиотеке, већ 
је и касније, током богате и изузетне 
државничке каријере, брижљиво бдео над 
овом установом. 

На његов предлог, у својству министра 
просвете и црквених послова, Народна 
скупштина усвојила је први Закон о 
Народној библиотеци и Музеју, 1881. 
године. Такође, Министарски савет је 
1909. године, под председавањем Стојана 
Новаковића, донео одлуку да се плац у 
Позоришној улици (данашња Француска 
улица у Београду) додели Министарству 
просвете и црквених послова ради 
подизања наменске зграде за Народну 
библиотеку. 

Овај изузетни научник, 
универзитетски професор, академик, 
народни посланик, амбасадор, министар 
и председник Владе оставио је неизбрисив 
траг у српској науци, просвети и култури.

У раздобљу између 1875. и 1880. 
године на челу Народне библиотеке 
налазио се истакнути филолог и 
академик Јован Бошковић.11 Њега је на 
том одговорном месту 1880. године, 
указом кнеза Милана, наследио угледни 
историчар, преводилац и академик 
архимандрит Нићифор (Дучић), који 
је дужност библиотекара Народне 
библиотеке и чувара Музеја обављао до 
1886. године.12

Закон о Народној библиотеци и Музеју 

из 1881. године, као посебан правни акт, 
сведочанство је препознавања значаја ове 
изузетне установе културе. Прворазредну 
заслугу за доношење овог закона имао је 
министар просвете и црквених послова 
(некадашњи библиотекар Народне 
библиотеке) Стојан Новаковић.

Овај правни акт садржао је свега 
једанаест чланова. Чланом 8. било 
је утврђено да је задатак Народне 
библиотеке да набавља све књиге које 
се односе на историју, језик, право, 
географију и књижевност Јужних 
Словена. Законом су била предвиђена 
свега два службена радна места у 
Народној библиотеци: библиотекара и 
помоћника библиотекара.13

Исте године када је Народна 
скупштина усвојила Закон о Народној 
библиотеци и Музеју, у највишем 
народном представништву усвојен је и 
други по реду Закон о штампи, чиме је 
ван снаге стављен онај из 1870. године.14 
Овим правним актом број обавезних 
примерака публикација враћен је на три, 
као што је то био случај и са одредбом 
Закона о штампи из 1870, која је, 
међутим, била измењена тако да је број 
обавезних примерака публикација био 
смањен на два. 

Период уравнотеженог развоја 
Народне библиотеке обухвата 
последњу четвртину 19. века, управо 
услед чињенице да су у претходном 
раздобљу, залагањем неколико изузетних 
библиотекара који су се налазили на 
њеном челу, били успостављени високи 
стручни и организациони стандарди у 
раду. 

Током тог периода приметни су и 
зачеци међународне сарадње Народне 
библиотеке, која ће пуни обим и 
интензитет добити у наредном веку. 
Важно је нагласити да је Краљевина 
Србије 1886. године, као једна међу свега 
осам држава, потписала Конвенцију 
о међународној размени званичних 
докумената, научних и књижевних 
публикација.15 Овај међународни уговор 

потписале су Белгија, Бразил, Шпанија, 
САД, Италија, Португалија, Швајцарска и 
Србија. Први случај реализације одредаба 
овог уговора било је успостављање 
процеса размене публикација између 
Народне библиотеке и Универзитетске 
библиотеке у Упсали (Шведска), што 
је учињено на иницијативу тадашњег 
српског краљевског посланика 
при Високој порти у Цариграду и 
некадашњег библиотекара Народне 
библиотеке Стојана Новаковића.16 Већ 
колико наредне године иницирано је 
успостављање размене публикација 
између Народне библиотеке и Царске и 
Краљевске дворске библиотеке у Бечу.17

 Краљ Милан потписао је 27. маја 
1886. године указ којим је констатован 
крај мандата архимандрита Нићифора 
(Дучића) на челу Народне библиотеке. 
До избора новог руководиоца, у својству 
заступника библиотекара, био је 
именован знаменити археолог Михаило 
Валтровић, тадашњи дугогодишњи 
чувар (управник) Музеја српске земље 
(Народног музеја) у Београду.18 Међутим, 
већ 13. новембра исте године краљ Милан 
је указом на дужност библиотекара 
Народне библиотеке поставио угледног 
историчара и потоњег академика Милана 
Ђ. Милићевића.19

 Ступањем Милана Ђ. Милићевића 
на дужност библиотекара Народне 
библиотеке окончано је вишедеценијско 
раздобље њене постепене трансформације 
из библиотеке у саставу Министарства 
просвете у истинску националну 
библиотеку Кнежевине Србије.

Дејан Ристић
историчар и архивиста

11 АС, МПс, XXXVI, бр. 21, 1890. 
12 АС, МПс, XXIV, бр. 152, 1887.
13 АС, МПс, I, бр. 253, 1881.
14 Јурић, Милева, „Обавезни примерак: законска обавеза или стварна заштита националног фонда”,
у: [Народна библиотека Србије] Споменица 1832–1982, Београд, 1985, стр. 3–13.
15 Конвенција за међународну измену званичних докумената и научних и књижевних публикација, у: Српске новине, бр. 180, Београд, 1886.
16 Стаматовић, Десанка, „Међународна сарадња Народне библиотеке Србије”, у: [Народна библиотека Србије] Споменица 1832–1982, Београд, 1985, стр. 216. 
17 Исто, стр. 217–219.
18 АС, МПс, VII, бр. 27, 1886.
19 АС, МПс, XXII, бр. 106, 1886.
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ЗБИРКА ОРИЈЕНТАЛНЕ ГРАЂЕ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „РАС”
У НОВОМ ПАЗАРУ

Историјски архив „Рас” у Новом 
Пазару, поред архивске грађе коју чува 
у својим фондовима, поседује посебну 
збирку документације и архивске грађе на 
оријенталним језицима, настале у периоду 
османско-турске доминације на нашим 
просторима. На укупном простору Царства 
постојала је утврђена административна 
пракса која се одвијала између институција 
централне управе и представника нижих 
провинцијских и локалних власти, 
остављајући за собом обимну и разноврсну 

историјску грађу, коју историчари деле на 
четири велике групе историјских извора: 
акти Високе порте и царскога дивана; акти 
и дефтери царског катастра; акти и књиге 
државног рачуноводства и финансија и 
протоколи (сиџили) шеријатских судова. 
Османско царство је на простору на којем 
се простирало успоставило и свој систем 
образовања, који је, попут система управе, 
остављао своје трагове у виду уџбеничке 
и едукативне литературе. Збирка 
оријенталне грађе коју поседује Историјски 
архив „Рас“ настајала је радом локалних 
органа власти у Новом Пазару и његовом 

ширем подручју, трговачко-привредном 
активношћу становника, разном 
преписком те научним и књижевним радом 
културних посленика са овог подручја. Од 
оснивања Архивa у Новом Пазару па до 
данас, процес формирања Збирке одвијао 
се путем преузимања грађе, поклонима 
и донаторством грађана. Процес њеног 
богаћења и даље је актуелан. Језици 
на којима је писана грађа Оријенталне 
збирке Архива „Рас” су османски (турски), 
арапски и персијски. Збирка садржи 

манускрипте, чији је број врло мали, 
сиџиле, земљишне тапије, разна решења, 
молбе грађана, записнике о наслеђу, разне 
потврде, телеграме, уверења, сведочанства, 
књижни фонд, тј. литературу на арапском 
и турско-османском језику, што све 
пружа занимљиве и вредне културно-
историјске податке. Мали део Збирке 
чине дела домаћих муслиманских аутора 
писаних арапским писмом, што се у науци 
именује као алхамијадо књижевност. 
Период настанка грађе јесте 17–20. век. Са 
становишта историографске важности и 
значаја, Сиџили новопазарског кадије 1 и 

2 из 1766, 1767, 1768. године представљају 
најзначајнији документ Збирке. 

 Са аспекта обраде и презентације 
ове врсте архивске грађе, Историјски 
архив „Рас“ до сада је, поред урађеног 
краћег пописа грађе и инвентарних књига 
књижног фонда Збирке, кроз пројекте своје 
издавачке делатности објавио неколико 
публикација које се искључиво односе на 
приказ и презентацију оријенталне грађе 
Архива: Сиџили кадије казе Нови Пазар 
од 1766–1768. године, Нови Пазар, 2012 

(Ахмед Аличић), Штампана 
дјела на арапском језику у 
Оријенталној збирци Архива 
„Рас“, Нови Пазар, 2012 
(Енвер Ујкановић), Алхамијадо 
литература као културно 
насљеђе – Таџвид Кур’ана 
Фагневи Заде, Нови Пазар, 
2014 (Енвер Ујкановић), Нови 
Пазар и околина у османским 
тапијама, Нови Пазар, 2015 
(Енвер Ујкановић и Сеад 
Ибрић). 

Сиџили кадије казе Нови 
Пазар од 1766–1768. године

Сарадњом Историјског 
архива „Рас” из Новог Пазара и 
Хисторијског архива Сарајева 
објављени су фрагменти два 
сиџила кадије казе Нови Пазар, 
који обухватају раздобље 
од 1766. до 1768. године. 
Оригинали ових фрагмената 
данас се чувају у Архиву „Рас” 
у Новом Пазару (означени 

сигнатуром: ИАРНП ЗДОЈ, ф. 1, п. 1–2). 
Ови сиџили не обухватају само казу Нови 
Пазар него и доста велики број других 
места која, посве сигурно, нису припадала 
јурисдикцији новопазарског кадије. 
Сиџили као административно-судске 
протоколарне књиге које су представници 
локалних судских власти, кадије или 
њихови помоћници наиби били обавезни 
да заводе и уписују садржину свих аката 
приспелих од виших инстанци, све 
појединачне дописе њихових канцеларија 
упућиване централним и другим 
властима, као и сва решења, дозволе и 
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одлуке из домена својих надлежности, 
издаване локалном становништву. Реч је о 
својеврсним документарним зборницима, 
који су огледало унутрашњег политичког, 
друштвеног, економског и верског живота. 
Сиџили који су овде објављени као једна 
целина, као један документ, чији су 
оригинали на османско-турском језику, 
публиковани су у преводу, оригиналу и 
латиничној транскрипцији савременог 
турског језика, што их чини доступним за 
историчаре који не познају османски језик 
и писмо, било из  Републике Турске, било 
из земаља изван Турске.

Штампана дела на арапском језику у 
Оријенталној збирци Архива „Рас”

У оквиру Оријенталне збирке 
Историјског архива „Рас” чува се неколико 
десетина дела штампане литературе на 
арапском језику, чије је физичко стање 
и очуваност релативно добро, осим код 
одређеног броја примерака где је у циљу 
очувања овог фонда потребна интервенција 
ради заустављања даље прогресије 
оштећења. Најзначајнији део овог наслеђа 
чине дела из традиционалних научних 
и верских дисциплина, која су углавном 
служила актуелном образовном систему, 
тако да су најчешће писана као уџбеници 
за ученике и студенте тадашњих медреса. У 
погледу форме, писана су као компендији 
обимнијих познатих дела, коментари или 
глосе. Писана су у сажетој и понекад тешко 
разумљивој форми, а ретко као самостална 
и оригинална дела. Међутим, и у оваквој 
форми аутори су проналазили начин да 
покажу своју образованост, теоријско 
знање, познавање традиционалних извора и 
стваралачки дух, што се огледало у начину 

изношења и тумачења грађе, навођењу 
мишљења других аутора, сучељавању 
различитих ставова, просуђивању њихове 

веродостојности и опредељивању за 
мишљења која су сматрали исправнијим. 

Алхамијадо литература као културно 
наслеђе – Теџвид Кур’ана Фагневи Заде

У Оријенталној збирци Историјског 
архива „Рас” у Новом Пазару чува се 
један примерак уџбеника из поменуте 
категорије. Ради се о теџвиду Фагневи 
Задеа, штампаном на аребици, формата 
20×14 цм, релативно доброг физичког 
стања. По свом карактеру сврстава се у 
алхамијадо наслеђе, које подразумева 
писано изражавање на нашем језику, 
арапском графијом – писмом. Традиција 
алхамијадо писмености на нашим 
просторима започела је стотинак година 
након доласка Османлија, али није 
престала са њиховим одласком. Трајала 
је током целог аустроугарског периода, 
све до Другог светског рата. Као и 
остала и алхамијадо литература, и овај 
се приручник, иако по обиму мален, 
може третирати као грађа за утврђивање 
занимљивих социолингвистичких 
података, који сведоче о аутентичности 
језика средине у којој је настајао. У њему 
је могуће наћи интересантне облике речи, 
специфичну лексику (архаизме, турцизме, 
арабизме, терминологију ислама) која 
привлачи пажњу истраживача. Осим тога, 
он може пружити и податке о културним, 

верским, просветним приликама средине 
у којој је писан и штампан. Презентацијом 
овог уџбеника, који је драгоцен примерак 

алхамијадо наслеђа у 
Историјском архиву, интенција 
је скренути пажњу на овај 
вредан и занимљив сегмент 
писаног наслеђа.

Нови Пазар и околина у 
османским тапијама

У оквиру Оријенталне 
збирке историјског архива 
„Рас”, као што смо поменули, 
постоји скроман број 
катастарских потврда, тапија 
(тапусенеди) које се односе 
на новопазарске махале и 
околину. Датирају из периода 
позног 19. и почетка 20. века, 
када је Нови Пазар мењао свој 
административни статус. Тапија 
на државну земљу је документ 
којим се доказује право трајног 
кориштења државне земље, уз 
тачно утврђене обавезе, а то 
су редовна обрада и редовно 
плаћање пореза, новчаних и у 
натури .

Терминолошки, тапу значи 
поседовни наслов земље, 
поседовни уред, катастар. За 

историју наших народа под османском 
влашћу из ове групе докумената 
најважнији су такозвани тапу дефтерлери, 
односно књиге и акти царског катастра 
(дефтери хāкāнī). Они пружају податке о 
правном положају појединих покрајина, о 
уређењу санџака, положају спахија и раје, 
односно дају преглед правног и економског 
положаја народа под османском управом. 
Сам тапусенеди документ, који по 
карактеру спада у поменуте списе, осим 
што даје податке о власницима земљишних 
парцела, мулка, мирија овог подручја, 
које је тада било у саставу Османлијске 
империје, садржи и податке о: ливи, 
кази, нахији, махалама, селу – qарја, 
локацији – меwки’, границама –худуд, 
мерама површине – микдар, уживаоцима 
– мутесарриф, са мноштвом топонима и 
ономастиконом оријенталног порекла. 

Својим делимичним приказом Збирке 
оријенталне грађе Историјски архив „Рас” 
пред културну и научну јавност износи део 
своје ризнице и отвара пут за њена даља 
истраживања.

Др Енвер Ујкановић
Историјски архив „Рас“ Нови Пазар
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Последњих година сведоци смо 
све већег броја природних катастрофа 
које угрожавају људске животе, 
материјална добра, али и архивску грађу 
и документарни материјал. Поред тога, 
архивска грађа и документарни материјал 
може да страда и као део намерне 
саботаже, непажњом појединаца, у несрећи 
изазваној кваром на инсталацијама и 
слично. Свака институција, установа, 
организација и друго правно лице требало 
би да има план заштите у ванредним 
ситуацијама, који би, поред заштите 
људи и материјалних добара, морао да 
обухвати и заштиту архивске грађе и 
документарног материјала. Потпуно је 
јасно да план заштите не може и не треба 
на исти начин да третира целокупну 
документацију једне организације. Такав 
план био би преобиман, прескуп за 
реализацију, непрактичан и неефикасан. 
Стога је неопходно одредити приоритете 
приликом спасавања. План заштите би 
предност свакако требало да дâ архивској 
грађи, односно документацији која је 
предвиђена за трајно чување. Поред 
документације трајног карактера, која 
има историјски, културолошки и научни 
значај, постоји још једна категорија која 
има приоритет током спасавања. Реч је 
о такозваним виталним документима. 
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.1 Из дефиниције 
се може закључити да витални документи 
имају практични значај за наставак рада 
и опоравак организација за време и после 
ванредне ситуације. Термин је настао из 
потребе да се документи неопходни за 
одржање основних функција пословања 
организације дефинишу, издвоје и заштите. 
Витални документи не морају нужно да 
буду предвиђени за трајно чување, а чине 
их они документи који: 

а) утемељују правни статус 
организације;

б) чувају права организације, власника, 
запослених и корисника услуга/производа;

в) документацију, с финансијског 
становишта, активну и пасиву 
организације;

г) документацију делатности 
организације, што омогућава извршење 
процеса производње и других задатака.

Када неку организацију задеси 
катастрофа, материјални губици се 
углавном надокнаде од исплаћеног 
осигурања. Међутим, то није довољно за 
опоравак и наставак рада организације. 
Према подацима америчке ватрогасне 
службе, 40% организација је пропало 
годину дана после велике несреће, а 20% 
после две године, не због материјалних 
губитака, већ због немогућности опоравка 
услед губитка виталних докумената. Да би 
се избегао овакав след догађаја, неопходно 
је заштитити виталне документе. Заштита 
виталних докумената подразумева 
неколико поступака.

1. Неопходно је да свака организација 
идентификује виталне документе, 
који не би требало да чине више од 
2 до 4% целокупне документације. 
Треба разликовати важне од виталних 
докумената. Важни документи су битни 
за организацију, али њихов губитак 
организацију не чини неоперативном и не 
доводи у питање њен опстанак.

2. Виталне документе потребно је 
физички заштитити. Њихов третман 
требало би да буде идентичан третману 
докумената који се трајно чувају: требало 
би да буду смештени на ниже редове 
полица или ормана, што ближе излазу за 
случај евакуације, требало би да су видно 
обележени ознаком приоритета приликом 
спасавања и др.

3. Како би се смањила могућност 
губитка виталних докумената, требало би 
израдити њихове копије, које би се чувале у 
згради организације (у засебној просторији, 
каси, специјалним орманима) или ван ње. 
Копије се израђују приликом стварања 
докумената или као репродукције већ 
постојећих докумената, у папирној форми, 
као дигитална копија или микрофилм.

4. Потребно је да организација одреди 
особе задужене за виталне документе, које 
би радиле на њиховом одабиру, заштити, 
копирању, али и на ажурирању, како 

би увек одражавали тренутно стање те 
организације.

5. Неопходно је у склопу плана 
заштите у ванредним ситуацијама 
уврстити део који се односи на заштиту 
виталних докумената, односно на њихову 
идентификацију, физичку заштиту, израду 
и чување копија, акцију спасавања у току 
несреће, употребу копија за време и 
непосредно после несреће у циљу опоравка 
и наставка рада организације.

У Америци, Европи, па и у земљама 
у окружењу појам виталних докумената 
одавно је у употреби, а програму њихове 
заштите посвећује се велика пажња. 
Програм заштите виталних докумената 
изискује одређена финансијска средства 
и додатни ангажман запослених, те се 
с тога организације тешко одлучују на 
његову израду. С обзиром на то да је 
2009. године ступио на снагу Закон о 
ванредним ситуацијама, који обавезује 
све институције, установе, организације 
и друга правна лица на израду Плана 
заштите у ванредним ситуацијама, право 
је време да витални документи нађу 
своје место у нашој архивској струци и 
правним актима, како би могли адекватно 
да се заштите. Поред тога, увођење нових 
стручних израза и њихово усвајање од 
стручне заједнице указује на раст и развој 
сваке струке, па и архивске. И на крају, 
треба истаћи: „Програм заштите виталних 
докумената није луксуз, већ нужност. 
Витални документи су документи чија 
је информативна вредност тако велика, 
а последице губитка тако тешке, да је 
посебна заштита оправдана у сврху 
смањења ризика од њиховог губитка. 
Најбитнији циљ програма заштите 
виталних докумената је опстанак 
организације, а што се брже организација 
опорави након несреће, мањи су губици 
новца, времена и угледа.”2

Снежана Петров
Архив Србије

ВИТАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Бити спреман, то је све! (Хамлет, В. Шекспир)

1 Светлана Аџић, Архиви и архивска грађа – термини, описи, дефиниције (енглеско-српски терминолошки речник), Београд, 2012, 160.
2 Heđbeli, Živana, „Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju”, Arhivski vjesnik, br. 43, Zagreb 2000, 47–54.
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ПРИКУПЉАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
О СРПСКИМ ЕМИГРАНТИМА И 
ЊИХОВИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Речи емигрант, емиграција и 
емигрирати латинског су порекла и 
првобитно су означавале исељавање људи 
у друге земље. Временом је термин добио 
други смисао и означава веће групе људи 
који из политичких, верских, економских 
и других разлога, привремено или трајно, 
присилно или добровољно, напуштају 
матичну земљу и настањују се у другим 
државама. 

Миграциона кретања су једна од 
битних карактеристика историје народа 
са простора некадашње Југославије. 
Непотпуна истраживања говоре о чак 
милион и двеста хиљада исељеника са 
југословенског простора пред Други 
светски рат, углавном из економских 
разлога. Тај број увећан је за време 
и након завршетка Другог светског и 
грађанског рата за још око 250 хиљада 
људи. Друштвено-политичке промене 
које су довеле до успостављања новог 

режима након 1945. године, као и 
економска ситуација у земљи шездесетих 
и седамдесетих година 20. века, били су 
узрок новог таласа емигрирања („у потрази 
за благостањем”) више од милион људи из 
бивше Југославије 

Разликује се шест група које су се 
отиснуле у емиграцију. Прву групу 
емиграната, временски до Другог светског 
рата, карактерише економски мотив 

напуштања матичне земље. Другу групу 
чине политичке личности које су заједно 
са краљем напустили земљу априла 1941. 
године. Трећу групу чине наоружане 
формације, поражене у грађанском рату, 
које су изашле из земље 1945. године. 
Четврту групу чине лица која су углавном 
из политичких разлога одбила да се врате у 
Југославију, углавном ратни заробљеници. 
У петој групи су лица која су након 1945. 
године илегално напуштала земљу, као и 
један број политичких дисидената из самог 

режима. Шеста група настала је средином 
шездесетих година, када је режим 
дозволио легалан одлазак великог броја 
људи у западноевропске земље због тешке 
економске ситуације у Југославији. Распад 
СФРЈ почетком деведесетих година и 
константна економска криза до данашњих 
дана довели су до новог таласa расељавања 
и емигрирања становништва, али, 
нажалост, и до „извоза” најобразованијег 

дела становништва.
Мотив одласка из матичне 

земље одређује или опредељује 
карактер емиграције. Из редова 
прве и шесте групе формирана 
је економска, а из преосталих 
политичка емиграција. У периоду 
након 1945. сваки одлазак у 
иностранство, с обзиром на то да 
је морао бити илегалан, директно 
се повезивао са непријатељским 
ставом према режиму. Ситуација 
се постепено мењала, да би 
од 1962. до 1965. одлазак у 
иностранство сматран економски 
оправданим, па чак и пожељним. 
Термин југословенска емиграција 
може се употребљавати само 
у статистичким анализама 
емиграције са југословенског 
простора или за организације 
које су заступале југословенски 
програм и очување заједничке 
државе. 

За домаће истраживаче 
свакако је најинтересантнија 
српска политичка емиграција, 
као опонент комунистичком 
режиму. На крају Другог светског 
и грађанског рата из земље је 
емигрирала готово целокупна 
предратна српска политичка 
елита. Постојање политичке 

емиграције условљено је развојем 
друштвених прилика у једној средини 
која више не функционише нормалним 
политичким животом, када је један део 
њеног становништва принуђен да напусти 
своје родно тле како би бранио своје идеје, 
прогоњене од оних којих су заузели власт. 
Циљ сваког емигранта је да се врати у 
своју земљу и да својим радом помогне 
општем добру, али то није могуће ако му 
се не допусти слобода збора и договора, 
изражавања својих гледишта. Одласком у 

Раденко С. Лазовић 
(Љубиш, 21. новембар 1896 – Питсбург, Пенсилванија, САД, 22. мај 1980), адвокат из Чачка, током 1941-1945. у немачком 
заробљеништву као резервни пуковник ВКЈ, емигрирао у САД, натурализован 18. априла 1958.
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емиграцију већина губи или је у процесу 
губљења земље, језика, културе. Од самог 
почетка емиграције неки су се отуђили 
и прилагодили новој средини као да је 
њихова, заборављајући не само идеје 
које су их навеле да напусте завичај, 
него и свој народ. Та психолошка појава 
дезаинтересованости судбином своје земље 
названа је исељенизмом.

Бројна ограничења која су се нашла 
пред српским емигрантима нису их 
спречила да организују удружења 
(политичка, културна, хуманитарна итд.) 
и колико-толико одржавају неку везу или 
свест о томе из ког народа потичу. Једно 
од најстаријих емигрантских удружења, 
Српска народна обнова, формирано је 
1908. у Канади. Након Другог светског 
и грађанског рата настале су бројне 
организације и удружења, пре свега 
политичке емиграције. Шездесетих 
и седамдесетих година велики талас 
економских емиграната (Gastarbeiter) 
довео је и до стварања великог броја 
клубова радника и спортских секција 
(у СР Немачкој je 1978. деловао 191 
југословенски клуб), са нагласком да су 
они ипак имали чвршћу везу са матичном 
државом. При Савезном секретаријату за 
иностране послове СФРЈ постојала је и 
Управа за раднике на раду у иностранству.

Наша сазнања о српској емиграцији, 
нарочито политичкој, ограничена су, пре 
свега због слабог познавања емигрантског 
питања, малог броја извора и небриге 
матичне државе. Представе о емиграцији у 
другој половини 20. века углавном су биле 
искривљене, политички злоупотребљаване 
и подложне бројним стереотипима. 
Српска историографија није се озбиљније 
бавила емигрантским питањем. Радове 
о емиграцији писали су публицисти, 
социолози, бивши припадници тајне 
полиције социјалистичке Југославије и 
сами емигранти. Грађу о емигрантима 
стварала је тајна полиција Југославије. Део 
архиве тајне полиције, данас Безбедносно-
информативне агенције (БИА), предат 
је Архиву Србије. Она је разврстрана по 
категоријама, међу којима се налазе и: 
„Припадници југословенске непријатељске 
емиграције”, „Повратници”, „Емигранти”, 
„Имигранти”. Много обимнија грађа 
налази се на иностраним универзитетима 
и институтима, као и у приватном 
власништву емиграната или њихових 
потомака. Као пример наводимо да 
архивску грађу српских и југословенских 
емиграната поседују Hoover Institu-
tion Stanford University (нпр. Милан 
Гавриловић, Драгиша Цветковић), Co-
lumbia Univesity у САД (нпр. кнез Павле) 
и Kingston University у Лондону. Али 
проналажење и изучавање те грађе наилази 

на многе препреке, пре свега материјалне 
природе, јер су емигрантске организације 
и њихови чланови били расути по читавом 
„слободном свету”. 

Распадом СФРЈ и увођењем 
вишепартијског система у Србији 
политичка емиграција нестаје са политичке 
сцене јер је политичка дебата пренесена у 
земљу. Она губи своје основно својство, а то 
је да је опозиција комунистичком систему 
или конкретној државној творевини. 
Новоосноване политичке партије у земљи 
успостављале су контакте са српском 
емиграцијом. Један број емиграната 
вратио се у земљу, привремено или трајно, 
а појединци су се и активно укључили у 
политички живот Србије (нпр. Десимир 
Тошић), али сада као опозиција режиму 
Слободана Милошевића. Делимичне 
промене у земљи почетком деведесетих 
година 20. века нису довеле до чвршћих 
веза Србије и њених институција са 
некадашњом политичком емиграцијом. 
Разлози су бројни, али узрок свакако треба 
тражити и у бројним стереотипима које 
је бивша држава и Комунистичка партија, 
потом и њен правни наследник у Србији, 
створила о емигрантима. Међутим, и код 
појединих емигрантских организација 
постојали су бројни стереотипи о држави. 
То је истраживачима онемогућавало да 
се упусте у објективна истраживања о 
емигрантима и њиховим организацијама, 
а државним научним институцијама (пре 
свега архивима) евентуално прикупљање 
грађе. Ретки су случајеви контаката и 
поклона грађе емиграната и њихових 
организација научним институцијама 
у земљи. Приликом свог првог доласка 
у земљу, 1991. године, мајор Никола 

Косић, учесник мартовског пуча 1941, 
поклонио је САНУ 260 килограма архивске 
грађе о животу и деловању припадника 
југословенске војске у немачким логорима, 
ретке књиге, фотографије. Архив 
Југославије у својим фондовима поседује 
грађу чланова емигрантског удружења 
Савеза „Ослобођење”: Марка Крстића, 
Божидара Влајића и Десимира Тошића. 
Историјски архив Београда има Легат 
Косте Ст. Павловића. Међуопштински 
историјски архив у Чачку једна је од ретких 
институција у земљи која је започела 
акцију прикупљања грађе емиграната 
пореклом из чачанског краја. До сада 
је преузела грађу Раденка С. Лазовића 
из САД (адвокат из Чачка), а у току је 
преузимање грађе Бранислава Радуловића 
из Стразбура (родом из села Милићевци 
код Чачка), истакнутог члана емигрантске 
организације Савез „Ослобођење”.

Републику Србију није занимала 
судбина наших емиграната, сем, 
наравно, у ситуацијама када је тражена 
њихова материјална помоћ, нарочито 
деведесетих година. Велики број 
емиграната (политичких и економских) 
и њихових потомака постигао је успехе 
светских размера на бројним пољима 
(уметност, култура, наука, привреда). 
Наша је јавност, нарочито стручна, 
слабо упозната и информисана о српској 
емиграцији, нарочито политичкој, 
њиховим удружењима, животу у „туђини” 
и успесима. 

Нажалост, организована акција на 
прикупљању грађе о српским емигрантима 
и њиховим организацијима у Србији 
није ни у плану. За разлику од Србије, у 
Републици Словенији се већ 25 година овој 
проблематици приступа много савесније и 
озбиљније. Основан је и Inštitut za slovens-
ko izseljenstvo in migracije pri Znanstveno 
raziskovalnem centru Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, који од 1990. године 
издаје и двојезичну ревију посвећену овој 
проблематици (Dve domovine. Rasprave 
o izseljenstvu. Two Homelаnds. Migration 
Studies).

Узроке, поред оних материјалне 
природе, треба тражити и у 
незаинтересованости научних институција 
и саме државе за емигранте и исељенике. 
Овој проблематици требало би приступити 
покретањем пројекта на прикупљању 
грађе од Архива Србије и целокупне 
архивске мреже у Србији, у сарадњи са 
Министарством културе и Министарством 
иностраних послова Републике Србије.

Горан Давидовић
Међуопштински историјски

архив Чачак

“20 godina rada i stava Saveza OSLOBOĐENJE“ (London: 
„Naša reč“, 1970)
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СРПСКИ ПОТПОРНИ ОДЕЉАК 
КРАЉЕВСКО-СРПСКОГ ПОСЛАНСТВА 
У ЛОНДОНУ
Током Првог светског рата у 

Краљевском српском Посланству у 
Лондону извршавани су послови у вези 
са организованим прикупљањем помоћи 
за српски народ и државу у Великој 
Британији. Извештајем од 29. октобра 
1916. године Јован М. Јовановић, посланик 
у Лондону, обавестио је представнике 
најважнијих хуманитарних друштава 
у Великој Британији, шефа Пресбироа 
српске Врховне команде у Солуну и српске 
дипломатске представнике у иностранству 
да је установљен Одељак за потпору 
при Посланству 1. Одељак је основан 
ради прикупљања и концентрисања 
информација о свим питањима у вези 
са пружањем помоћи Србији и за Србе у 
Великој Британији и земљама британског 
Комонвелта (Канади, Аустралији, Новом 
Зеланду, Индији, Јужној Африци). 
Руковођење Одељком поверено је др 
Милану Ћурчину, једном од оснивача 
Одељка за стране мисије при Санитетском 
одељењу Врховне команде, 1915. године. 

Оснивању Одељка за потпору 
претходило је образовање Српског друштва 
у Великој Британији, односно The Serbian 
society of Great Britain, 20. октобра 1916. 
године. Предлог за формирање Друштва 
потекао је од др Елси Инглис, председнице 
Друштва шкотских женских болница, 
Роберта Ситон-Вотсона, историчара 
и истакнутог јавног радника, Харија 
Викем-Стида, уредника спољнополитичке 
рубрике листа The Times и др.2 У друштву 
је деловало око три стотине британских 
држављана од утицаја у јавности. 

У пракси делатност Одељка за потпору 
обухватала је посредовање између 
британских хуманитарних друштава, 
званичника и јавности, са једне и српске 
владе и појединаца, са друге стране, у вези 
са пружањем помоћи српском народу и 
држави. Између британских хуманитарних 
друштава и Посланства вођена је преписка 
у вези са: пружањем помоћи за српску 
војску у свим видовима (болнице, 
санитетски материјал и персонал); 
исхраном и снабдевањем заробљеника 
и избеглица; исхраном становништва у 

Србији; образовањем српских дечака са 
пребивалиштем у Великој Британији; 
фондовима при Посланству. До краја 
1916. године, односно оснивања Одељка за 
потпору, у Посланству су примани прилози 
за следеће фондове: Фонд српског Црвеног 
крста, Фонд Друштва Св. Јелене – за помоћ 
српским сирочићима, Фонд Митрополитов 
– за потпору породица погинулих војника, 
Фонд скупштински – за потпору српских 
избеглица. Од почетка рата Посланство 
је издавало апеле британској јавности 
и позивало на давање прилога за ове 
фондове. До јула 1916. године примљено је 
око 76.000 фунти.

Пошто је увидео потребу да се 
приступи организованом прикупљању 
прилога за Црвени крст и српску потпору, 
посланик Ј. М. Јовановић учинио је у том 
смислу предлог српској влади. Новембра 
1916. године у допису који је упутио 
Председништву Црвеног крста он моли да 
се: „Друштво српског Црвеног крста, за све 
што би било у вези са потпором од стране 
Енглеза и енглеских колонија за српску 
војску и народ, обрати Управи британског 
Црвеног крста, преко српског Посланства 
у Лондону, у којем ће се концентрисати 
и сређивати све што се односи на помоћ 
која се добија од Енглеза”3. У одговору 
Председништво СЦК овластило је 
посланика да трансформише српски 
Црвени крст при Посланству у одељак 
његове националне организације у Великој 
Британији. Пуковник Борисављевић, 
председник СЦК, у извештају с краја 1916. 
године наводи: „Како је старање о српским 
рањеним официрима и војницима преузео 
на себе британски Црвени крст, то се 
сада српски Црвени крст искључиво бави 
давањем помоћи становништву у Србији 
и интерниранима у Аустро-Угарској, 
Немачкој и Бугарској”. 

Поред Фонда српског Црвеног крста, 
крајем 1916. године, основан је тзв. 
Послаников фонд, у циљу издавања 
помоћи избеглицама у Лондону и Великој 
Британији. Фонд за образовање српских 
дечака у Великој Британији и фонд 
за српске сирочиће од тада су били у 

надлежности Српског потпорног фонда. 
У пропагандном материјалу Послаников 
фонд за угрожене Србе од септембра 1916. 
до марта 1918. године наводи се да је за 
Фонд примљено 55.000 фунти прилога. Као 
приложници се помињу: градоначелници 
Окланда и Мелбурна, становници Буенос 
Ајреса, влада Новог Јужног Велса, Српски 
потпорни фонд Јужне Африке и др.

Приликом састанка посланика 
Јована Јовановића са представницима 
британских хуманитарних друштава: 
Српског потпорног фонда, Британског 
друштва Црвеног крста, Друштва шкотских 
женских болница и Друштва за потпору 
рањених савезника, 25. јануара 1917. 
године, одлучено је да се потпорна акција 
британске јавности упути на хитну помоћ 
српском становништву и заробљеницима4. 
Представници британског Црвеног крста 
обавезали су се на састанку на исплату 
помоћи за српске заробљенике, у износу 
од 20.000 фунти месечно, а одбор Српског 
потпорног фонда на суму од 10.000 фунти. 
У погледу исхране становништва у Србији 
решено је да одбори помогну активности 
које буде предузимао српски посланик. 
Међутим, предлог посланика Ј. Јовановића 
и представника Српског потпорног фонда у 
вези са „исхраном становништва у Србији” 
није наишао на подршку британске 
владе, која је тражила додатне гаранције 
да непријатељске владе неће искористи 
помоћ за сопствене потребе5.

Међу хуманитарним организацијама 
које су основане у Великој Британији, ради 
пружања потпоре српском народу током 
Првог светског рата, најважнији су Српски 
потпорни фонд (The Serbian relief fund) и 
Друштво шкотских женских болница (Scot-
tish womens hospitals).

Српски потпорни фонд основан је 23. 
септембра 1914. године, у просторијама 
Посланства у Лондону, на иницијативу 
Мејбел Грујић, супруге Славка Грујића, 
бившег отправника послова у Лондону 
и историчара Роберта Ситон-Вотсона. 
Велику подршку приликом оснивања 
Фонда пружиле су многе угледне 
личности у Великој Британији6. Током 

1 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф I, р. 70.
2 Убавка Остојић Фејић, Српско друштво у Великој Британији, Историјски институт, Зборник радова 6, Београд, 1988.
3 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф XVIII, р. 11.
4 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф I, р. 25.
5 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф XVIII, р. 19.
6 Славица Поповић Филиповић, Из постојбине јавора, Канадско-британска медицинска и хуманитарна помоћ Србији у Првом светском рату, Српско лекарско друштво, 2013.
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7 Славица Поповић Филиповић, Из постојбине јавора, Канадско-британска медицинска и хуманитарна помоћ Србији у Првом светском рату, Српско лекарско друштво, 2013.
8 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф XIV, р. 23.
9 АС, МИД ПсЛ – СПА, Ф XVI, р. 9.

Првог светског рата и по ослобођењу 
Српски потпорни фонд мењао је своју 
делатност, у зависности од ратних прилика 
и потреба. У периоду од новембра 1914. 
до јуна 1915. године послао је у Србију 
неколико санитетских мисија, које су 
чиниле комплетно опремљене хируршке 
болнице. За време велике епидемије 
пегавог тифуса, болнице СПФ радиле су у 
Скопљу, Крагујевцу, Београду и Пожаревцу, 
a средином 1915. године отворено је седам 
диспанзера за лечење становништва у 
унутрашњости земље. У време повлачења 
српске војске и народа преко Црне Горе и 
Албаније, помоћ Фонда у одећи и храни 
стизала је у Скадар, Драч и на Крф. Фонд 
је пружао помоћ болницама на Солунском 
фронту и основао занатске школе за 
српске војне инвалиде у Бизерти. Око 
стотину лекара и више од 700 медицинских 
сестара, болничара и других чланова 
учествовало је у деловању Српског 
потпорног фонда. 

У седишту 
Српског потпорног 
фонда у Лондону 
сваке недеље 
паковало се на хиљаде 
сандука и пакета 
са санитетским 
материјалом, одећом 
и храном, како 
би се послали на 
одредиште – прво у 
Србију, потом на Крф 
и у Солун, у Бизерту 
и Корзику, а доцније 
и заробљеницима у 
логорима.7 Питање 
српских заробљеника 
било је у надлежности 
Српског потпорног 
фонда од марта 
1916. године, када је 
формирано Одељење 
за заробљенике 
СПФ, односно јуна 
1916, када је у Берну 
образован Српски 
одсек за снабдевање 
заробљеника8. 
Крајем 1916. године 
Одсек је слао храну 
и одећу за око 
60.000 заробљеника. 
У извештају 
који је Славко 
Грујић, посланик 
у Берну, упутио 
посланику Јовану 
М. Јовановићу, 22. 

јула 1917. године, истиче се да средства за 
набавку и пошиљку намирница ставља на 
располагање Српском одсеку за снабдевање 
заробљеника, углавном СПФ у Лондону. 
Одсек је у ту сврху добијао редовну помоћ 
у износу од 125.000 франака месечно, 
док је за фебруар и март исте године сума 
повећана на 250.000 франака.

Марта 1916. године основан је 
Образовни комитет Српског потпорног 
фонда. Одбор се старао о школовању 450 
српске деце, који су боравили у Лондону, 
Кембриџу, Оксфорду, Глазгову, Единбургу, 
Бирмингему, Лидсу итд. Друштво народног 
братства основало је у Фавершаму The 
Serbian childrens home, где се школовало 
око стотину српске деце9. СПФ је 
помагао и школовање српских студената 
у Швајцарској. Чланови СПФ залагали 
су се за промоцију српске историје и 
културе и у том циљу у Великој Британији 
одржане су бројне манифестације: 

Дан српске заставе (The Serbian Flag 
Day) и Дан Косова (The Kossovo Day). 
За прославу Дана Косова 1916. године 
установљен је Национални комитет под 
председништвом др Елси Инглис. Српску 
страну у Комитету представљали су отац 
Николај Велимировић и др Милан Ћурчин, 
начелник Потпорног одељка у Посланству. 

 До 1921. године, када је престао 
са радом, Српском потпорном фонду 
приложено је 790.000 фунти, не 
рачунајући у то вредност поклоњеног 
санитетског материјала, у износу од 
250.000 фунти. 

Друштво шкотских женских болница 
основано је на иницијативу др Елси 
Инглис, у Единбургу 1914. године. До краја 
рата десет болница овог друштва пратило 
је српску војску у Србији, приликом 
повлачења преко Албаније, на Солунском 
фронту, Корзици и на фронту у Добруџи. 
Друштво је током Првог светског рата 
примило око 500.000 фунти прилога.

Поред Српског потпорног фонда и 
Друштва шкотских женских болница, од 
друштава која су током рата радила на 
организованом прикупљању помоћи за 
Србију, треба поменути и Британско друштво 
Црвеног крста (The British Red cross society), 
Одбор за помоћ савезничких рањеника 
(Wounded Allies relief committee) и др.

 * * *

У Великој Британији су за време 
Првог светског рата основана бројна 
хуманитарна друштва са циљем да 
прикупљају материјалну помоћ за српску 
државу и народ. У циљу координације 
рада између британских друштава, у 
Посланству Краљевине Србије у Лондону 
1916. формиран је Одељак за потпору, који 
је своју делатност обављао до краја 1918. 
године. Децембра 1918. посланик Јован 
Јовановић известио је да ће се прикупљање 
прилога обуставити због завршетка рата 
и да ће „аудитори прегледати рачуне 
почетком 1919. године”. Прецизни подаци 
о износу укупно примљених прилога 
у Посланству нису сачувани, али се на 
основу делатности Одељка за потпору и 
извештаја посланика Ј. Јовановића може 
закључити да су се британска јавност и 
британске хуманитарне организације 
истакли у односу на помоћ коју су 
савезници, током Првог светског рата, 
пружали Србији и српском народу.

Снежана Ратић
Архив Србије
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ПРИМАРНА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
РЕГИСТРАТУРА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
Уређеност канцеларијског и архивског 

пословања стваралаца различите 
провенијенције неопходан је фактор 
заштите архивске грађе ван архива и 
најважнији услов за примену стручних 
мера заштите архивске грађе у настајању.

Иако је област класичног и 
електронског канцеларијског и архивског 
пословања детаљно уређена законом 
и подзаконским нормативним актима, 
лоше стање архивске грађе у настајању 
открива многе недоследности, као и 
неразумевање прописа од регистратура 
приликом реализације стручних налога 
надлежних архива Неразумевање 
законских одредаба о заштити службене 
документације, те неадекватан и непотпун 
попис регистратурског материјала код 
стваралаца узроковали су неправилан 
поредак канцеларијских и архивских списа, 
као и нетачност и нефункционалност 
регистратурских и архивских службених 
евиденција. Овакав начин поступања 
са документима регистратуре створио 
је неквалитетну основу за извођење 
стручних мера заштите архивске 
грађе и регистратурског материјала на 
пословима валоризације, излучивања 
безвредног регистратурског материјала и 
примопредаје архивске грађе архиву.

Како се службене евиденције о 
регистратурском материјалу ствараоца, 
надлежних установа заштите,  воде на 
основу података из књига регистратуре 
, јасно је да невођење, као и 
непрописно, односно непотпуно вођење 
административних списа и евиденција 
аутоматски доводи до лошег стања 
службених евиденција надлежних архива.

Неправилности у канцеларијском и 
архивском пословању стваралаца различите 
провенијенције обично се огледају у:

– незавођењу или неправилном 
завођењу службених предмета и аката, као 
последица неразграничења унутрашњих 
организационих јединица и непостојања 
архивских ознака за класификацију и 
архивирање свршених предмета;

– лошој класификацији аката, која је 
узроковала лоше архивирање свршених 
предмета у регистратури, што је отежало, 
односно успорило примену стручних мера 
заштите архивске грађе у настајању; 

– невођењу Пописа аката уз 
Деловодник, за акте који се масовно 
примају и по којима се на исти начин води 

поступак, што је узроковало преобимност 
Деловодника и отежало поступак 
проналажења заведених предмета;

– невођењу и неправилном вођењу 
архивских књига о регистратурском 
материјалу стваралаца, као претеча 
мањкавих подзаконских аката о 
канцеларијском и архивском пословању;

– покушају дигитализације 
регистратурски несређених канцеларијских 
списа, без класичних канцеларијских и 
архивских евиденција;

– непостојању систематизованог 
места архивара у регистратурама, као 
и нестручности администратора на 
пословнима канцеларијског и архивског 
пословања;

– непостојању правног основа  за 
валоризацију архивске грађе у настајању 
активних стваралаца, као и архивске грађе 
стечајних дужника или изради мањкавих 
подзаконских аката о канцеларијском и 
архивском пословању, што надаље отежава, 
односно блокира поступак излучивања и 
примопредају архивске грађе;

– недоследности професионалних 
архивиста у примени стручно-
техничких мера заштите ван архива и 
,,комерцијализацији” стручних услуга 
архива;

– неинформисању установа заштите о 
отварању стечаја над стечајним дужницима 
и недостављање података о стању и 
променама на архивској грађи;

– самовољи стечајних управника у 
поступању са службеном документацијом 
стечајних дужника и неспремности 
професионалних архивиста да издејствују 
неопходну, регистратурску сређеност 
архивских фондова пре примопредаје;

– непостојању или смањеном 
капацитету смештајног простора у 
архивима, што опомиње архиве да 
отклоне сваки пропуст у домену примарне 
заштите архивске грађе ради редуковања 
регистратурских списа и рационалније 
примопредаје архивске грађе...

Мањкавости у поступку заштите 
архивске грађе ван архива често доводе 
до дезинтеграције архивских фондова 
у настајању, а лош квалитет примарне 
заштите архивске грађе слаби квалитет 
архивистичке обраде предмета и 
аката након извршене примопредаје.  
Архивистима приликом обраде архивских 
фондова често недостају значајни подаци  

за израду квалитетне историјске белешке 
о творцу архивског фонда и његову даљу 
употребу у архиву.

Неуређен поредак предмета и 
аката у регистратури, те лош квалитет 
регистратурских евиденција или 
њихово непостојање у архиву успорава 
поступак издавања података из архивске 
грађе у случајевима када се службена 
документација предаваоца мора 
оперативно употребити, пре архивистичке 
обраде.

Истичући значај квалитетне примарне 
заштите архивске грађе у функцији њене 
архивистичке обраде, као позитиван 
пример може се навести примопредаја 
стечајних дужника: Грађевинско 
предузеће  ,,Ратко Митровић” – Крагујевац 
ДОО у стечају (1947–2012).130,48 дм 
и Грађевинског предузећа ,,Станком 
стандард” АД у стечају – Аранђеловац 
(1954–2013).71,11 дм.

Добра регистратурска сређеност 
поменутих архивских фондова, 
пре архивистичке обраде, знатно је 
олакшала стручни рад служби депоа 
на издавању података из архивске 
грађе заинтересованим корисницима. 
Квалитетне евиденције о архивској грађи 
стваралаца (Архивска књига у класичном 
и електронском облику, детаљни пописи 
пројектне документације, досијеа 
запослених, уговора о купопродаји станова, 
као и пословног простора) значајно ће 
побољшати поступак архивистичке обраде.

Ради отклањања утврђених 
неправилности у раду бројних стваралаца, 
а ради подизања квалитета примарне и 
секундарне заштите јавне архивске грађе, 
потребно је :

– отклонити сваку евентуалну дилему 
код професионалних архивиста о нужности 
уредног вођења канцеларијских и 
архивских евиденција;

– интензивирати едукацију 
регистратурских администратора;

– стандардизовати послове из архивске 
делатности;

– поспешити процес информатизације 
установа заштите набавком савременије 
опреме и пријемом већег броја ИТ 
стручњака у архиве.

Марија Тодоровић
Историјски архив „Шумадије”

Крагујевац

1 Нпр. досије регистратуре, картотека регистратуре, улазни инвентар и др.
2 Архивска књига.
3 Предмети и акти су заведени и одлагани хронолошки, без класификационе ознаке, у једну техничку јединицу је улаган регистратурски материјал са различитим роковима 

чувања, више класификационих знакова у једној инвентарној јединици, супротно важећим прописима, вођење посебних деловодника за улазну и излазну пошту и др.
4 Правилник са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
5 Секундарна заштита архивске грађе.
6 Подаци о: оснивању и регистрацији творца фонда, унутрашњој организационој структури, канцеларијском и архивском пословању...
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ПРОЈЕКАТ
„АУТОМАТИЗАЦИЈА АРХИВСКОГ ПОСЛОВАЊА У 
СЛУЖБИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

Увод

Народна скупштина Републике Србије, 
као највише представничко тело, носилац 
је уставотворне и законодавне власти 
власти у Републици Србији. Она врши 
четири основне функције: представничку, 
законодавну, изборну и контролну.

У процесу спровођења Уставом и 
Законом утврђених функција и задатака, 
Народна скупштине Републике Србије 
ствара велике количине документарног 
материјала, у оквиру којег највећи део 
представља архивску грађу.

Структура архивског фонда Народне 
скупштине Републике Србије може се 
поделити на два велика подфонда. Први 
подфонд обухвата седничке предмете и 
предмете овлашћених предлагача. У оквиру 
ових група налазе се изворници усвојених 
аката Народне скупштине, стенографске 
белешке и записници са пленарних 
седница, као и седница радних тела, тонски 
снимци са седница, предлози аката са 
образложењем, амандмани, извештаји 
надлежних радних тела, мишљења Владе 
Републике Србије и других органа о 
организација итд. Ови представљају 
најзначајнији и највреднији део архивског 
фонда Народне скупштине. У оквиру другог 
дела налазе се предмети општих послова, 
који обухватају следеће групе докумената: 
опште акте генералног секретара, 
финансијско-материјално пословање, јавне 
набавке, интерну ревизију, управљање 
људским ресурсима, канцеларијско 
пословање, документарни материјал у 
вези са стамбеним питањима, представке 
и предлоге, пројектну документацију 
и интерне послове (жалбена комисија, 
састанци, правни послови, информативна 
делатност...).

Такође, архив Народне скупштине 
сређује обрађује и чува документарни 
материјал, као и архивску грађу 
Републичке изборне комисије. Архивски 
фонд Републичке изборне комисије 
обухвата: седничке предмете, изборни 
документарни материјал, финансијско-
материјално пословање, опште послове и 
канцеларијско пословање.

Из представљене структуре архивског 
фонда Народне скупштине Републике 
Србије и Републичке изборне комисије 
проистиче да је реч о фондовима великог 
обима и сложености, који садрже архивске 
документе од непроцењивог значаја за 

културу и историјска проучавања, па би 
сваки губитак или оштећење представљали 
ненадокнадиву штету за архивски фонд 
Републике Србије.

Пројектни тим

Одлуком генералног секретара Народне 
скупштине Републике Србије 03 бр.09-
2243/13 од 6. септембра 2013. године, 
формиран је тим у циљу реализације 
пројекта под називом „Аутоматизација 
архивског пословања у Служби Народне 
скупштине Републике Србије”. Пројектни 
тим има пет чланова, одговарајуће 
квалификације и радног искуства. Шеф 
пројектног тима је инжењер информатике 
(софтвер и базе података) са више 
од 30 година искуства на пројектима 
имплементације информационих система. 
Остали чланови пројектног тима су: два 
архивара, инжењер организације рада и 
инжењер електротехнике. Таква структура 
пројектног тима омогућила је стручно, 
независно и ефикасно деловање у свим 
фазама реализације пројекта.

За спољног сарадника пројектни тим 
изабрао је фирму „Safe Doc” из Београда, 
која се бави продајом софтвера за архивско 
пословање, услужном дигитализацијом 
и микрофилмовањем. За две године 
реализације пројекта остварен је висок 
ниво сарадње и пословног партнерства, 
што представља врло битан оперативни 
фактор јер искуства показују да сви 
слични пројекти пропадају управо због 
неодговарајуће сарадње између чланова 
пројектног тима и спољног сарадника, тј. 
ривалитета на релацији архивистика и 
информатика.

Претходне активности и припреме

Архивска група Народне скупштине 
у претходних седам година предузела је 
мере ради отклањања наслеђеног проблема 
– целокупан архивски материјал био је 
несређен, необрађен, односно логички 
и физички подељен без прописаних 
аналитичких и сумарних евиденција. 
У складу са тим, архивска група је као 
апсолутни приоритет поставила сређивање 
и аналитичку обраду седничких предмета и 
предмета овлашћених предлагача за период 
од 1974. године до данас. 

Први радни задатак пројектног тима 
била је израда пројектних докумената, 
односно теоријско-информационе основе 
која би јасно дефинисала циљеве, ресурсе 

и начин извршења пројекта. Као резултат 
настали су следећи документи:

1. Анализа архивског пословања 
и приказ постојећег стања у Народној 
скупштини;

2. Описни и дијаграмски приказ 
процеса, радних операција и припадајућих 
радних процедура;

3. Архивски класификациони план:
- Листа категорија документарног 

материјала са роковима чувања,
- Модел метаподатака,
- Дијаграмски приказ свих 

организационих јединица са шифрама;
6. Анализа екстерног и интерног 

коришћења документарног материјала;
7. Попис ресурса неопходних за 

реализацију пројекта;
8. Концепт заштите микрофилмовањем.

Анализа архивског пословања и приказ 
постојећег стања обухвата разматрања о 
значају архивске грађе, циљеве, коначну 
визију, проблеме у досадашњем раду и 
спецификацију захтева које архивски 
систем мора да испуни. Такође, анализа 
обухвата регулаторни оквир и релевантне 
стандарде.

Процесни модел обухвата опис, 
дијаграмски приказ процеса радних 
операција и припадајућих процедура и 
омогућава боље разумевање сложености 
архивског пословања.

Архивски класификациони план је 
логички организована шема за сређивање 
и груписање докумената са циљем лаког 
приступа, која обухвата листу категорија 
документарног материјала са роковима 
чувања, модел метаподатака и дијаграмски 
приказ свих организационих јединица. 
Законски обавезна, листа категорија 
представља и алат у позадини архивског 
програма и садржи структурну везу: 
организациона јединица – документ. Модел 
метаподатака садржи листу свих описних 
метаподатака према групама и врстама 
докумената. Дијаграм организационе 
структуре садржи приказ свих 
организационих јединица које су постојале 
или постоје, као и преглед њихових 
промена шифара.

Анализа екстерног и интерног 
коришћења документарног материјала 
обухвата правни основ, досадашња 
искуства, обим и сложеност интерних 
и екстерних захтева за коришћењем 
документарног материјала и пружа увид у 
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значај архивске грађе и потребе за њеним 
коришћењем.

Попис ресурса обухвата дефинисање 
приоритета приликом дигитализације, 
количину документарног материјала, 
време извршења, као и неопходну опрему и 
простор за реализацију.

Концепт заштите микрофилмовањем 
обухвата правни основ, основне теоријске 
аспекте процеса микрофилмовања и 
концепт заштите у случају Народне 
скупштине.

Софтверско решење

Пројектни тим је изабрао рачунарски 
програм „Safe Doc” истоимене фирме 
из Београда јер у потпуности прати 
логику архивског пословања и управљања 
документима и задовољава информатичке 
стандарде. Програм је усаглашен за свим 
захтевима које је пројектни тим дефинисао.

Кључна карактеристика програма 
јесте испуњавање захтева дефинисаних 
Moreq specifikacijom. Снага програма је у 
томе што сваки корисник има могућност 
имплементирања једног или више 
архивских класификационих планова и 
једног или више модела метаподатака. 
Корисник дефинише један или више 
фондова, подфондова, група, серија или 
организационих јединица. Број целина 
је практично неограничен. Унутар сваке 
целине дефинише се хронолошки оквир 
и листа врста докумената/предмета 
(листа категорија). Врсте докумената/
предмета могу бити просте или сложене. 
Уколико је врста сложена, корисник даље 
дефинише подврсте, а подврсте се могу 
даље декомпоновати, чиме архивски 
класификациони план постаје вишестепен, 
у зависности од потреба и структуре 
грађе. Корисник даље дефинише скуп 
описних метаподатака и тип податка 
за сваки документ појединачно. Битно 
је напоменути да корисник креира 
јединствену листу врста докумената и листу 
описних метаподатака (атрибута), чиме 
се постиже доследност приликом обраде 
документарног материјала јер се једном 
дефинисана врста или атрибут касније 
додељују другим групама документарном 
материјала.

Програм предвиђа и употребу 
електронских докумената и њихов пријем 
из електронске писарнице. Он препознаје 
све врсте текстуалних, аудио, видео и 
фотографских формата. Програм има 
широке могућности одређивања права 
приступа и табелу ревизионих логова. 
Важно је напоменути да је програм 
независан од других помоћних програма. 
На пример, скенирање се ради у самом 
програму, као и конверзија из TIFF-a у 
претраживи PDF. Програм је интуитиван и 

једноставан за коришћење, омогућава све 
врсте претраге: једноставну претрагу по 
кључној речи, претрагу преко атрибута, као 
и сложене вишекритеријумске претраге. 
Скенирање, преглед скенираних датотека 
и различита подешавања врше се у самом 
програму. Програм пружа различите 
могућности штампања, као и експорта 
датотека.

Интересантна карактеристика 
програма јесте могућност праћења процеса 
микрофилмовања (COM Model) вођењем 
одговарајуће евиденције.

По захтеву архивске групе Народне 
скупштине, аутор програма урадио је 
неке специфичне додатне могућности. 
Неке од њих су: „пресликавање подврста” 
и „замена вредности”. Прва функција 
пружа могућност кориснику да вредности 
атрибута из надређеног слога аутоматски 
преслика у подређене слогове или да 
копира атрибут, уколико исти не постоји. 
Друга функција пружа могућност замене 
вредности атрибута у серији слогова. Та 
могућност долази до изражаја када је 
неопходно заменити привремене архивске 
бројеве или локацијске ознаке после 
премештаја документарног материјала. 
Током двогодишњег коришћења програм 
је радио без грешака и застоја и показао се 
као пријатељски настројен, што архивској 
групи олакшава рад.

Процес дигитализације

Процес дигитализације архивске грађе 
и документарног материјала започет 
је у априлу 2014. године и реализује га 
архивска група Народне скупштине. 
Претходно је извршена миграција података 
из претходне пионирске базе података 
(Access 2010). Мигрирало је око 100.000 
слогова, односно целокупан аналитички 
попис свих седничких докумената од 
1974. до 2014. године. Таква миграција 
података створила је уштеду у времену и 
омогућила архивској групи дигитализацију 
и паралелно сређивање и обраду других 
делова архивске грађе.

Процес дигитализације обавља се у 
радној просторији под посебним режимом, 
којој приступ имају само архивари. 
Ограничен приступ радном простору, 
архивском програму и архивском 
депоу пружа пун интегритет процесу 
дигитализације. Просторија се налази у 
близини архивских депоа, чиме је олакшана 
манипулација архивском грађом.

Скенирање се обавља на два 
високопроточна скенера Canon DR 1100 са 
FlatBed Unit 201 додацима, који пружају 
могућност скенирања књишког материјала. 
Скенери су врло издржљиви на велико 
радно оптерећење и пружају могућност 
дневног скенирања до 25.000 страница 

формата А4 и А3. Процесом дигитализације 
израђују се мастер дигиталне копије 
највишег квалитета. Пројектни тим 
одлучио се за формат TIFF јер се ради о 
искуствено потврђеном фотографском 
формату који не губи квалитет приликом 
компресије и заузима мањи простор на 
меморијским јединицама, уз бржи проток 
кроз мрежу. С обзиром на то да архивски 
програм има интегрисану могућност 
конверзије из TIFF-a у PDF, пројектни 
тим постигао је ефекат дугорочног чувања 
и ефикасног коришћења. Документи се 
скенирају у црно-белој техници, а једини 
изузетак су изворници Народне скупштине 
који се скенирају у боји. Изворници 
(закони, одлуке…) Народне скупштине 
су оригинални текстови усвојених аката, 
са јемствеником и воштаним печатом 
са отиском државног грба, указом 
председника или печатом и потписом 
председника Народне скупштине.

Процењена количина архивске грађе за 
дигитализацију је око 2.500.000 страница 
формата А4, а до сада је дигитализовано 
више од 400.000 страница. Наведена 
процена не обухвата архивску грађу 
Републичке изборне комисије. Временски 
рок за реализацију дигитализације је 
минимум четири године, уз редовне 
послове архивске групе.

Знатан допринос организацији процеса 
дигитализације пружила је госпођа Славица 
Наранџић, руководилац Архивске службе 
Агенције за привредне регистре, која 
је архивској групи Народне скупштине 
омогућила увид у радне процесе и опрему у 
Агенцији за привредне регистре.

По завршетку процеса дигитализације 
планирана је израда активне и пасивне 
микрофилмотеке, чиме би се реализовала 
визија хибридног архива и потпуне заштите 
архивске грађе. Процес микрофилмовања 
обављао би се путем COM (Computer Out-
put Microform) модела, који подразумева 
коришћење мултифункционалне машине 
ArchiveWriter, која истовремено врши 
дигитализацију и упис на микрофилм. 
Тај процес обављао би се уз сагласност и 
сарадњу са Архивом Србије. Са пројектом 
и активностима упознат је руководилац 
Службе Архива Србије за заштиту архивске 
грађе ван архива, који је приликом 
службене посете 2013. године подржао све 
напоре и активности (службена белешка 03, 
бр. 9-4571/13).

Горан Ненезић
Марко Адамов

Служба Народне скупштине
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Балдазаре Бонифације (Baldassare Bon-
ifatio, 1585–1659) јесте незаобилазно име 
у историји светске и европске архивске 
науке. Његов трактат De archivis liber 
singularis, објављен 1632. године, чини 
по изложеним идејама значајну карику 
у развоју архивистичке литературе 17. 
века. Иако је реч о невеликом спису, од 
десетак страна савременог B5 формата, 
спис „О архивима” остаје увек подстицајан, 
нарочито архивистима који се баве 
заштитом архивске грађе у верским 
институцијама. Домаћи архивистички 
приручници заобилазе име Балдазара 
Бонифација. У магловитим и конфузним 
поглављима која се баве прегледима 
архивске службе и развојима архива име 
овог Венецијанца није нарочито истицано. 
Његова књижица „О архивима” написана 
је на латинском језику и на сажет начин 
излаже историју архива, почевши од 
класичне старине до његовог времена, 
дакле до прве половине 17. века.

Балдазаре Бонифације је био правни 
писац, полемичар, црквени песник и 
високи црквени великодостојник, епископ 
(бискуп) у Каподистрији, данашњем Копру 
у Републици Словенији. Рођен је у Креми 
(провинција Кремона, данас Република 
Италија). Свештеник је постао 1611, а 
архипрезвитер 1615. године. Од 1619. 
године држао је катедру за латински и 
грчки језик на Универзитету у Падови, 
„али се лишио невоље да учи друге”, 
посветивши се сопственом усавршавању. 

Постао је епископ 1653. године, добивши 
на духовно старање римокатоличку паству 
у Каподистрији, то јест Копру (стари Ius-
tinianopolis). 

Балдазаре Бонифације није први 
писац на пољу теорије значаја, заштите и 
употребе архивске грађе. Он хронолошки 
стоји иза Немаца Јакоба фон Ремингена 
(Von der registratur, 1571), а пре Ахасвера 
Фрича (Tractat de iure archivi et cancellari-
ae, 1664). За Бонифацијем следују његови 
земљаци који су се бавили архивистичком 
теоријом, а то су: Албертино Баризоне 
(Commentarii de archivis antiquorum, 
1636) и Фортунато Олмо (Direttorio et 
arte per intendere le pubbliche scritture, 
1647). Аутор списа „О архивима” имао је 
ону класичну ученост, знање и умеће да 
проникне и пронађе у античким писцима 
важне помене архивских списа, да појасни 
начин њиховог чувања и употребе, односно 
да артикулише сва знања за своје време. 
Из доброг познавања историје произилази 
и добра теорија. Композиција дела De 

archivis liber singularis односи се на десет 
поглавља: 1. Quid sit archivum (Шта су 
архиви?), 2. Quando instituta sint archiva 
(Када су основани архиви?), 3. De anti-
quorum archivis (О старим архивима), 
4. De Graecorum et Romanorum archivis 

(О грчким и римским архивима), 5. De 
barbarorum archivis (О архивима код 
варвара – Новог Света), 6. De nostratium 
archivis (О архивима код нас), 7. De utilitate 
archivorum (О корисности архива), 8. De 
archivorum ministris (О службеницима у 
архивима), 9. De ordine archivis servan-
do (О чувању поретка у архивима) и 10. 
De religione archivorum (О светињи, тј. 
неповредивости архива). 

Балдазаре Бонифације понајвише се 
бави историјом архива. Будући да је добро 
познавао класичне језике, из бројних 
дела класичне старине – историографије, 
поезије, реторике и тако даље – доноси 
места која се тичу чувања јавних списа и 
докумената од јавног значаја, пружајући 
историју архивске службе старе Грчке, 
Рима, дотичући се Старог истока (Египта, 
Месопотамије, Персије), извлачећи 
посебно јудеохришћанску традицију 
архивистике, дотичући се односа светих 
списа и провиденцијалности историјског 
збивања. Писац се задржава и на поменима 

архива код ранохришћанских 
писаца. 

Дело De archivis, 
посвећено и намењено 
сенатору Доминику Молини, 
има и тон пропагирања 
архивистичког знања, 
представљајући сву корисност 
овог занимања у животу и 
свету хришћанских велможа, 
кнежева и принчева 17. 
века. Они јавни делатници 
(владари) који запостављају 
архиве, према Балдазару 
Бонифацију, уподобљавају 
се паганским и рушилачким 
царевима попут Нерона или 
Јовнијана, који су „страшни 
примери срамоте Римског 
царства”. У поглављу „О 
службеницима архива”, 
из литературе на грчком и 
латинском језику извучени 
су сви примери назива 
за људе који су радили са 
старинама. Тим занимањем 

бавили су се свакако: archivista (архивист), 
bibliothecarius (библиотекар, књижничар), 
custos (кустос, чувар), grammatophylax 
(чувар писама), chartopxylax (чувар 
повеља), scrinarius (ризничар)... Сви они 
били су личности којима је поверена нека 

ЗНАЧАЈ СПИСА ЗА НАС ДАНАС

„О АРХИВИМА”
БАЛДАЗАРА БОНИФАЦИЈА ИЗ 1632. ГОДИНЕ
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вредност, материјални израз, медијум 
прошлости од огромног духовног значаја. 
У старом републиканском Риму, на шта 
Бонифације алудира, помињући узгред 
романтично заљубљеног песника Гаја 
Валерија Катула, књижарски посао је био 
повезан са кутијом у којој су се чувале 
вредности. Очито мислећи на стихове 
куповине „шкриње код књижара” („ad 
librariorum curram scrinia”, 14, 17–18). 
Бонифације из теологије црпи идеју о 
уређености архива, с обзиром на чињеницу 
да је Божански поредак праслика оног 
реда који треба да влада у сређеној грађи и 
правилима њеног коришћења. 

У последњем поглављу, које је Лестер 
Борн превео као „О неповредивости 
архива”, Балдазаре Бонифације говори о 
обичају да се архивска грађа у класичној, 
како паганској, тако и хришћанској 
старини, чува у храмовима. То нарочито 
говори о некој врсти светости архива и 
посвећености запослених у архивским 
институцијама, који су освештани 

руководиоци и руковаоци документима. 
У том поглављу Бонифације нарочито 
наглашава, цитирајући место из римског 
права византијског цара Јустинијана 
(527–565), које је радо понављано 
у архивистичкој литератури: „Нека 
твоја Еминенција нареди да се за сваку 
провинцију, да се у градовима уреде јавне 
зграде у којима би дефенсори могли 
сместити писане споменике, уједно нека 
изаберу некога ко ће списе чувати да се 
не би оштетили и да би они који их буду 
тражили могли брзо да их пронађу. Дакле, 
дефенсори морају основати архив и што је 
до сада у градовима било пропуштено нека 
се исправи”. Ово је иначе и мото књиге 
Теодора Шеленберга Модерни архиви – 
принципи и технике, објављене први пут 
1956. године, који је наведен директно са 
позивом на Бонифација.

За нас који се бавимо сређивањем 
архивске грађе смештене на галеријском 
простору и звонику Цркве Св. апостола 
и евангелисте Марка у Београду, трактат 

Балдазара Бонифација делује охрабрујуће 
и окрепљујуће. Нарочито онај део који 
говори о светињи архива и о старој 
традицији да су се архиви чували у 
храмовима, као што је било у старој Атини, 
старом Риму или раном хришћанству. 
„Светост места доприноси неповредивости 
архива, јер су били у храмовима, како 
смо горе говорили. Нити се данас архиви 
мање сматрају светима будући да се не 
налазе у храмовима.” Следећи Балдазара 
Бонифација, црквени архивисти би могли 
љубоморно да чувају поверене фондове са 
трунчицом гордости више него секуларни 
архивисти. Са једне стране, тачно је да 
храм даје архивској грађи достојанство 
светиње и неповредивости, али са 
друге, поставља се питање могућности 
њеног коришћења и приступачности у 
научноистраживачке сврхе.

Радован Пилиповић
Aрхив Српске Православне Цркве

Пројекат „Историја српске дипломатије 
– документа” јесте серија књига која 
ће обухватати фондове Архива Србије 
о дипломатским представништвима 
Кнежевине и Краљевине Србије у 
иностранству. То је прва едиција која 
ће тематски објављивати документа 
српских дипломатских представништава. 
Претходно је у серији „Историја српске 
дипломатије – документа” Архив Србије 
објавио „Генерални конзулат Краљевине 
Србије у Трсту 1884–1914.”

Двотомни зборник докумената 
„Дипломатско представништво Србије 
у Цариграду 1830–1868” садржи 
архивску грађу најстаријег дипломатског 
представништва у историји модерне српске 
државе. Од 1815. године у Истанбулу 

(Цариграду) су, 
скоро увек, били 
присутни српски 
представници, 
који су одређено 
време боравили 
у престоници 
Османског 
царства. Иако 
српске депутације 
(представништва) 

у почетку нису имале стални карактер, 
нити су имале карактер званичног 
дипломатског представништва, депутати 
су се старали о заштити српских интереса 
и послова у Турској. Уставом Кнежевине 
Србије из 1838. године, на основу члана 
18, уведена је функција српског капућехаје 
у Истанбулу и основана Агенција. 
Капућехаја је турска реч која означава 
дипломатског представника или агента 
неке стране државе у Турској. Агенција је 
претворена у Дипломатско заступништво 
1869. године.

Први том обухвата период од 1830. до 
1858. године, односно до повратка кнеза 
Милоша Обреновића на власт и садржи 
460 докумената. У другом тому налази 
се 396 докумената насталих у периоду 

од 1859. до 1868. године. У српском 
дипломатском представништву 5. јуна 
1870. године избио је пожар у коме је 
уништена документација. Документи 
објављени у овом зборнику представљају 
реконструкцију рада представништва 
на основу архивске грађе која се чува у 
другим фондовима и збиркама Архива 
Србије, првенствено у збиркама Мите 
Петровића, Поклони и откупи, фонду 
Министарства иностраних дела, као и 
заоставштини Радослава Перовића.

Свака књига садржи: предговор, 
документа, илустрације, речник мање 
познатих речи и именски регистар. 
Део текста је упоредо на српском и 
енглеском језику (предговор, кратки 
описи докумената, илустрације, речник 
мање познатих речи и именски регистар). 
Зборник су приредили др Мирослав 
Перишић, Александар Марковић и др 
Светозар Рајак. Објављивање зборника 
омогућило је Министарство културе и 
информисања Републике Србије.

Петар Росић
Архив Србије

ДИПЛОМАТСКО ПРЕДСТАВНИШТВО 
СРБИЈЕ У ЦАРИГРАДУ 1830–1868.



Правила која се користе при формирању једног 
архивског фонда одређена су Упутством о одређивању 
критеријума о формирању архивског фонда, које 
је 1968. године донело Архивско веће СР Србије 
и Препоруком о условима и начину образовања 
архивског фонда и архивске збирке, коју је донео 
Савет за научноистраживачки рад Савеза архивских 
радника Југославије 1985. године. Упутством из 1968. 
године дефинисани су и случајеви којима се формира 
обједињени архивски фонд: од докумената истоврсних 
твораца архивске грађе која је сачувана у мањем 
обиму, а потичу из установа истоврсне делатности 
и од архивске грађе фондова установа, предузећа и 
организација исте делатности и подручја надлежног 
архива. Препоруком из 1985. године нису додатно 
појашњени. 

У пракси, архивист ће се сусрести са обједињеним 
фондом само при сређивању архивске грађе основних 
школа или сељачких радних задруга. Међутим, 
поставља се питање да ли су то једини случајеви када 
се формира обједињени архивски фонд и да ли се 
може, у посебним околностима, мимо слова упутства, 
а из практичних или других разлога донети одлука да 
настане обједињени архивски фонд. На крају, ако се већ 
крене тим путем, који су разлози узрок одступања од 
јасно утврђених правила. 

Самоуправне интересне заједнице настале су 
са циљем да се изузме посредничка улога државе 
у процесу одлучивања о друштвеним средствима.  
Правни оквир за оснивање дат је Уставом СФРЈ из 
1974. године, амандманима на тај Устав, Уставом СР 
Србије и посебним законима, а престале су да постоје 
доношењем новог Закона о раду 1989. године и новог 
устава, годину дана касније.  У Врњачкој Бањи су, 
почев од 1974. године, основане посебне самоуправне 
интересне заједнице за све области за које је законски 
било предвиђено оснивање, а свака од њих имала 
је статус правног лица и била је регистрована код 
надлежног суда. Како су у периоду 1974–1990. године 
имале изузетан значај, а због опасности да би вредни 
документи могли нестати или бити тешко оштећени, 
архивска грађа и регистратурски материјал су преузети, 
у четири наврата од 1991. до 2005. године, пре законски 
одређених рокова. Регистратурски материјал је 
смештен у Историјски архив Краљево и организован 
тематско-хронолошки . Већ је први преглед 
регистратурског материјала, по добијању задужења да 
се приступи сређивању фонда, показао да је тај посао 
комплексан и компликован. Наиме, регистратурски 
материјал обухватао је и старије документе, који 
су припадали ранијим фондовима и интересним 
заједницама, а такође и документе везане за стамбену 
проблематику настале после 1990. године, у време 
када су, после напуштања концепта самоуправљања, 
делатности самоуправних интересних заједница 
преузимали фондови и органи управе. Поставило 
се питање да ли одвајати пронађену старију грађу у 
посебан фонд, имајући у виду да је невелика по обиму, 
или је оставити у фонду установа које, по функцијама и 
надлежностима, представљају континуитет са ранијим 
интересним заједницама. Превагнуло је мишљење, 
упркос знаним правилима из Упутства из 1968. године, 
да је боље оставити старију архивску грађу унутар 
фонда. Кључни разлог за то била је документација 
везана за уговоре о додели станова на коришћење. 
Први сачувани уговори потичу из 1966. године, да би 
временом, од 1974. године, издавање уговора прешло у 
делокруг рада самоуправних интересних заједница. На 
основу тих уговора корисници станова су у последњој 
деценији 20. века и почели да откупљују станове, а 
мали део документације о откупу се налазио у фонду. 

Даљим увидом у регистратурски материјал постало 
је јасно да дословна примена Упутства из 1968. године 
и Препоруке из 1985. године и стварање низа посебних 
фондова за сваку самоуправну интересну заједницу 
није најпогодније решење. Одлука да се формира 
обједињени архивски фонд није донета стихијски, већ је 
последица низа разлога.

а) Грађа фонда настала је радом установа 
истоврсне делатности. На основу Устава из СФРЈ 
из 1974. године заузето је становиште да је основна 
функција свих самоуправних интересних заједница 
задовољавање личних и заједничких потреба и 
интереса радних људи и усклађивање рада у области 
у којој се оснива самоуправна интересна заједница са 
тим потребама и интересима, а основна, истоврсна 
делатност свих самоуправних интересних заједница 
повезивање организација удруженог рада и јавног 
интереса.

б) Грађа фонда није комплетно сачувана, 
фрагментарна је, недостају велики делови. Иако су 
архивска грађа и регистратурски материјал преузети 
пре законски одређених рокова, спасено је само 
19 дужних метара. Преузета грађа не само да није 
комплетна, чак је за неке самоуправне интересне 
заједнице врло оскудна, па се грађа Самоуправне 
интересне заједнице за информисање или Самоуправне 
интересне заједнице комуналних делатности, 
грађевинског земљишта и путева може сместити у свега 
пар архивских кутија. Било је једноставније сместити је, 
или боље рећи прикључити је уз документацију осталих 
самоуправних интересних заједница.

в) Честе промене у организовању, бројна спајања 
и престанак постојања појединих самоуправних 
интересних заједница. Ради рационализације 
пословања, временом су спојене сродне самоуправне 
интересне заједнице тако да је 1986. године од 
Самоуправне интересне заједнице основног образовања 
и васпитања, Самоуправне интересне заједнице 
културе, Самоуправне интересне заједнице физичке 
културе и Самоуправне интересне заједнице дечје 
заштите настала Самоуправна интересна заједница 
основног образовања и васпитања, културе, физичке 
културе, дечје заштите. Њој се следеће, 1987. године, 
придружила и Самоуправна интересна заједница 
социјалне заштите, па је настала Самоуправна 
интересна заједница основног образовања и васпитања, 
културе, физичке културе, дечје заштите и социјалне 
заштите или Самоуправна интересна заједница 
друштвених делатности. С друге стране, 1985. године 
од Самоуправне интересне заједнице за управљање, 
уређивање и давање на коришћење грађевинског 
земљишта, Самоуправне интересне заједнице 
комуналних делатности и Основне заједнице за 
локалне и некатегорисане путеве настала Самоуправна 
интересна заједница комуналних делатности, 
грађевинског земљишта и путева, којој је 1986. године 
придружена и Самоуправна интересна заједница 
становања, те је настала Самоуправна интересна 
заједница становања, комуналних делатности, 
грађевинског земљишта и путева. Поред тога дошло 
је и до гашења појединих самоуправних интересних 
заједница, и то Самоуправне интересне заједнице 
информисања, 1984. и Самоуправне интересне 
заједнице туризма, 1985. године. При спајању свака 
новонастала самоуправна интересна заједница 
преузимала је делатности и делокруг рада свих 
самоуправних интересних заједница које су ушле у 
њен састав, па су се решавањем комуналних проблема, 
на пример, у периоду 1974–1990. године бавиле три 
самоуправне интересне заједнице. Затим, надлежности 
угашених самоуправних интересних заједница 

преузимале су друге самоуправне интересне заједнице 
или установе. Често се делокруг рада преплитао, па су 
се питањима туризма истовремено бавиле Самоуправна 
интересна заједница туризма, Самоуправна интересна 
заједница информисања и Самоуправна интересна 
заједница културе. Све промене најлакше је пратити у 
једном обједињеном фонду.

г) Постојање заједничке Радне заједнице 
општинских и основних самоуправних интересних 
заједница општине Врњачка Бања – дужност 
заједничког секретара. Та радна заједница обављала 
је административно-стручне, помоћне и њима сличне 
послове за све самоуправне интересне заједнице , 
што подразумева да је постојало централно вођено 
канцеларијско пословање, а можда и централизовано 
архивирање, за шта, ипак, нема доказа.

д) Разлози практичне природе. Поједине групе 
докумената морале би се раздвојити на периоде од 
1974. до 1985. године или 1986. године, у зависности 
од промена у организовању самоуправних интересних 
заједница, те на период од 1985. или 1986. до 
1990. године. На пример, уговор о давању стана 
на коришћење за власника станарског права који 
је то право стекао у периоду 1974–1986. године, 
а који је заменио стан или добио други у периоду 
1986–1990. године и самим тим добио нов уговор о 
коришћењу новог стана и касније га откупио, налазили 
би се у различитим фондовима. Раднику архива 
или истраживачу посао се олакшава сврставањем 
докумената везаних за једну особу у један предмет 
и стварањем једне групе докумената, организоване 
азбучно. Даље, смештање укоричене свеске записника 
где се ређају наизменично записници са седница 
Самоуправне интересне заједнице друштвених 
делатности и Самоуправне интересне заједнице 
материјалне производње или укоричених записника 
са заједничких седница различитих самоуправних 
интересних заједница, чије раздвајање би тешко 
оштетило саме документе, могло се разрешити једино 
формирањем обједињеног фонда. 

Требало би имати у виду да сређивање 
специфичних фондова, какав је готово сваки фонд који 
је настао радом самоуправних интересних заједница, 
не подразумева нужно коришћење неконвенционалних 
метода. Понекад је упутније доследно спроводити 
упутства и, свакако, не би требало насилно стварати 
обједињени фонд. Међутим, у овом случају 
преовладало је мишљење да је кориснији другачији 
приступ, који обезбеђује потпун преглед замршене 
мреже организовања самоуправних интересних 
заједница у Врњачкој Бањи и који даје заокружену 
слику одређених питања. Формирањем обједињеног 
фонда значајно је олакшан рад корисницима, па 
и радницима архива, пошто је обезбеђено лакше 
сналажење коришћењем само једне историјске белешке 
и једног сумарног инвентара. Заузет је став да би 
стварање више фондова, прецизније њих петнаест, 
смањило прегледност и битне информације садржане у 
архивској грађи учинило мање доступним. 

Имајући у виду све посебности које носи рад са 
архивском грађом насталом радом самоуправних 
интересних заједница неопходно је да дође до размене 
мишљења и искустава између архивиста који су се 
сусрели са истим или приближно истим проблемима, а 
у циљу стварања модела по коме би се пришло раду са 
сличним фондовима.

Дарко Гучанин 
Историјски архив Краљево

ФОРМИРАЊЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ 
АРХИВСКОГ ФОНДА САМОУПРАВНИХ 
ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ВРЊАЧКА БАЊА – ВРЊАЧКА БАЊА



Пред читаоцима је прва књига 
новопокренуте серије Архива Србије 
Административни фондови „За оне који ће 
после нас на свет долазити. Задужбине и 
задужбинари: у фондовима Архива Србије. 
Том 1”.

У књизи је обрађена целокупна грађа 
фонда Задужбине, која се од половине 
1975. године чува у Архиву Србије.

Књига обима од 906 страница подељена 
је у девет поглавља: уводна реч, предговор, 
спискови задужбина и фондова, сумарни 
инвентар, попис предмета опште и 
поверљиве преписке, аналитички инвентар 
досијеа задужбина и фондова, именски и 
географски регистар и илустрације.

Предговор, писан на основу архивске 
грађе Министарства просвете и фонда 
Задужбине, даје податке о задужбинарству 
19. и 20. века у Краљевини Србији, 
Краљевини Југославији и послератној 
Југославији, говори о законским 
оквирима и регулативама у вези са 
оснивањем и радом задужбина и фондова, 
о тестаментима задужбинара као 
историјским изворима, о оснивачима, 
основним идејама и мотивима за оснивање 
задужбина, о управама над задужбинама и 
фондовима, а садржи и историјску белешку 
Фонда. Предговор је написала Јелица 
Рељић. У наставку су комплетни спискови 
задужбина и фондова.

За целокупну грађу фонда Задужбине, 
обима 223 књиге и 180 кутија списа, 
урађен је сумарни инвентар. У попису 
предмета опште и поверљиве преписке 
представљена је архивска грађа за чија 
годишта нису сачувани деловодни 
протоколи. Поглавље Аналитички 
инвентар досијеа задужбина и фондова 
највећег је обима и у њему је описана 
грађа за 1.322 задужбине, како са простора 
Србије, тако и са простора бивших 
југословенских република, за период од 
1842. до 1994. године. Најстарији документ 
овог Фонда је тапија на османском језику 
Задужбине Стевана Магазиновића из 1842. 
године, док су најстарији фондови, чију 
грађу чува Архив Србије, Фонд општине 
бјелопољске у Херцеговини и Фонд Томе 
Вучића Перишића и Илије Милосављевића 
Коларца. За сваку задужбину и фонд дати 
су подаци о оснивачу (физичка или правна 
лица), о оснивачким актима (документа 
у којима је исказана воља задужбинара за 

оснивање задужбине – тестамент, основно 
писмо, као и документа надлежних 
државних органа и институција којима се 
одобрава оснивање, односно рад задужбине 
или фонда – решење Државног савета, 
решење министра, указ краља, решење 
бана), о имовини (завештана оснивачким 
актом), циљевима (сврха за коју је оснивач 
наменио завештана средства) и управама 
(физичко или правно лице које руководи 
задужбином). Инвентарни описи су 
прегледни, јасни, садржајни и омогућавају 
истраживачу брзо и једноставно 
сналажење.

У посебном блоку дате су 94 
илустрације – факсимили докумената 
(Предлог Закона о добротворним 
задужбинама из 1907. године; Одлука 
о установљењу Задужбинског одбора из 
1906; писмо захвалности др Слободана 
Јовановића, професора Универзитета, 
на избору за члана Комисије за израду 
пројекта закона из 1928; молба Радоја 
Домановића, писара Министарства 
просвете, министру просвете и црквених 
послова, за новчану помоћ из Фонда 
Димитрија Црнобарца ради обиласка 
„културних центара Немачког царства”, из 
1904. године; оснивачко писмо Михаила 
Пупина из 1932. године), фотографије 
оснивача задужбина и фондова, као и 
њихових супружника и деце (Милана 
Марића, правника, Фонд који је основала 
његова мајка Ангелина Марић 1898. године 
ради издржавања по једног питомца за 
правне науке у Паризу и по једног питомца 
за изучавање финансијских наука, из којег 
се, између осталих, у Француској школовао 
и песник Милан Ракић; Корнелија 
Живановића, жичког епископа; Милорада 
Медаковића, бившег војводе и књижевника 
и других), фотографије задужбинских 
имања (Фонда Милана Марића; 
Задужбине Ђоке Влајковића, Задужбине 
Саве Петровића и других), фотографије 
питомаца фондова, пројекти, планови и 
скице задужбинских зграда и гробница 
(међу којима се нарочито издвајају скице 
капеле на гробници Живка Барловца на 
Новом гробљу у Београду, архитеката 
Петра Поповића и Александра Дерока), 
скице имања и др.

Међу оснивачима задужбина било је 
много истакнутих појединаца, а један од 
најпознатијих свакако је Михаило Пупин, 

научник који се истицао као велики 
родољуб, па је свој утицај користио да 
помогне Србији у току Првог светског 
рата прикупљањем хуманитарне помоћи, 
а касније је свој капитал употребио за 
развој науке, уметности, књижевности 
и пољопривреде у Србији, оснивајући 
бројне задужбине. Међу задужбинарима 
је и Даринка Нушић, супруга Бранислава 
Ђ. Нушића, која је основала задужбину 
посвећену свом сину Страхињи Бану, 
погинулом у Првом светском рату борећи 
се у редовима Скопског ђачког батаљона. 
Једна од првих жена међу задужбинарима 
била је Катарина Ивановић, позната 
сликарка, која је, иако рођена и одрасла 
у Угарској, била одгајана у духу српства и 
показивала велику љубав према домовини 
својих предака.

Приређивачи су књигу посветили 
др Маргерити Арнаутовић, професору 
Београдског универзитета и Анђици 
Арнаутовић, дипломираном правнику 
из Београда, ћеркама Александра 
Арнаутовића, које су 14. децембра 1998. 
године основале „Фонд Александра 
Арнаутовића”, управника Држане архиве 
од 1939. до 1941. године. Циљ Фонда је 
награђивање до тада запостављеног рада 
у области архивистике додељивањем 
двеју равноправних годишњих награда 
„Златна архива” заслужним архивистима 
и архивским установама, као и чување 
и неговање успомене на њиховог оца др 
Александра Арнаутовића. Закључно са 
2014. годином ову престижну награду 
за успешан рад у архивистици добило је 
шеснаест архивских установа и двадесет 
појединаца.

Сређена и обрађена грађа фонда 
Задужбине, приказана у овој књизи, 
умногоме ће олакшати истраживачима 
даље проучавање историје и традиције 
задужбинарства у 19. и 20. веку.

Књига, чије је објављивање омогућило 
Министарство културе и информисања 
Републике Србије, штампана је у тиражу од 
500 примерака, у штампарији Ретро принт 
у Београду, 2015. године.

Ђурђија Аџић
Архив Србије
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