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 НА ИВИЦИ НЕПОЗНАТОГ

Годину која је на измаку памтићемо по вирусу COVID-19 који је у тренут-
ку променио правила понашања појединаца, земаља и читаве планете. У доба не-
знања и страха од невидљивог, чланови Извршног одбора Архивистичког друштва 
Србије (АДС), као и Редакција Зборника, радили су на организацији конферен-
ције, чији је мото био Култура сећања и заборава – архиви чувари памћења.

Првобитну намеру да штампање Зборника радова 4 завршимо пре одржа-
вања Саветовања, како бисмо приступили његовом другачијем начину организо-
вања, нисмо могли да остваримо у атмосфери и околностима ванредног стања (од 
15. марта до 6. маја. 2020) у Републици Србији. Могли смо само да пажљиво пра-
тимо графиконе и кривуље пандемије и да као чланови Извршног одбора АДС ор-
ганизујемо Међународно саветовање архивиста „НИШ 2020“. Захваљујући сагла-
сности већине излагача да учествују у раду скупа уколико епидемиолошке мере 
буду испоштоване, подршци Министарства културе и информисања Републике 
Србије, матичног Архива Србије, Историјског архива Ниш и Међуопштинског ис-
торијског архива Чачак, конференција је успешно реализована од 7. до 9. октобра 
у Нишу. 

Од првобитно пријављених 59 учесника који су имали 50 реферата, на Са-
ветовању су била представљена 32, што је био велики успех, посебно јер је за 
Зборник пристигло 38 радова представника српске, босанске, хрватске и бугар-
ске архивистике у којима су аутори решавали проблеме струке или представљали
архивске фондове. 

Наводим, релевантне податке за будуће истраживаче: због превентивних 
мера (прописана удаљеност столица у сали – два метра) оптималан број присут-
них у сали хотела Тами био је 110 особа. Саветовању су присуствовали пред-
ставница Министарства културе и информисања саветник Невенка Михаиловић, 
у име директора Архива Србије архивска саветница Славица Соломун, председ-
ник Удружења архивских радника Републике Српске Душан Поповић, већница 
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града Ниша Андриана Анастасов, директори архива Војводине, Врања, Зајечара, 
Краљева, Крушевца, Кикинде, Ниша, Пирота, Прокупља, Ужица, Чачка, Архи-
ва Републике Српске, Архива Федерације БиХ и Архива Босне и Херцеговине. 
Саветовање су пратили архивисти Војног архива Србије, Архива Новог Сада, Ар-
хива „Рас“ Нови Пазар, Суботице, Ниша, Чачка, „Првог приватног архива“ д.о.о., 
Iron Mountain d.o.o. Ове године су се на позив да помогну рад Саветовања одазва-
ли Trevis d.o.o. и Digital Archiving Solutions d.o.o. Beоgrad. 

Опште је мишљење да је Међународно архивистичко саветовање „НИШ 
2020“ (одржано у Нишу од 7. до 9. октобра 2020) у организационом и радном делу 
добро осмишљено, да су публикације које су штампане (Зборник 3 и Архивски
гласник 14) на завидном стручном нивоу, што нам даје за право да захвалимо
ауторима радова, редакцијама, Извршном и Надзорном одбору АДС, као и добрим 
домаћинима - колективу Историјског архива Ниш, а посебно директорки Снежани 
Радовић.

Са особитим задовољством истичем рад и залагање уредника издања Сло- 
боданке Цветковић и рецензената Миладина Милошевића, Милорада Јовановића и 
др Љубинке Шкодрић. 

Посебну захвалност дугујемо директору матичног Архива Србије др Миро-
славу Перишићу на препорукама и подршци. Захвалност упућујемо и осталим 
директорима архива у Србију који су присуствовали Саветовању или су својим
колегама омогућили да дођу на конференцију, чиме су помогли рад Архивистич-
ког друштва Србије. 

У нади да се година страха и пандемије неће поновити, честитам ауторима,
сарадницима и архивистима који су учествовали у раду Саветовања и припремању
Зборника радова 4. 
 

Лела Павловић,
председницa АДС


