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РЕЧ УНАПРЕД
У времену када сазнајнпст и брзи пренпс инфпрмације не
представља инцидент већ нпрмалу и ппдразумевану пптребу, пптпунп је
ппсталп јаснп да архиви кап устанпве кпји складищте инфпрмације имају
пптребу да ухвате кпрак са шаспм у кпјем делују. С тим у вези и да свпје
бивствпваое и делпваое прилагпде савременим пптребама. Какп
технишки такп и перспналнп: са пбразпвним, пбушеним и сппспбним
кадрпвима кпји мпгу да пдгпвпре изазпву нпвпг времена кпји се
вртпглавпм брзинпм меоа из шаса у шас.
Птуда у циљу разматраоа питаоа из архивске теприје и праксе у
Републици Србији, али и сагледаваоа и размеоиваоа архивистишких
искустава са кплегама из регипна, пднпснп из држава бивще Југпславије,
Архивистишкп друщтвп Србије је, пбезбедивщи ппдрщку Министарства
културе Републике Србије, ппшеткпм гпдине пбјавилп ппзив за
саветпваое кпје ће се пдржати на планини Тари у прпстпру Хптела
„Пмприкаˮ пд 10. дп 12. пктпбра 2018. гпдине. На тај нашин пружена је
мпгућнпст да се узме ушещће с писаним радпвима и дискусијпм на сампм
саветпваоу на расписане теме: 1. Архиви у електрпнскпм пкружеоу –
електрпнски дпкумент и електрпнскп архивираое и 2. Архивска служба
данас – анализа стаоа, питаоа, предлпзи, рещеоа, на кпјем ће се у
пквиру задатих тема, а крпз перцепцију и дискурс архивиста и
архивистишке науке разматрати тренутнп стаое архивистике какп у
Републици Србији такп и у регипну.
У предвиђенпм рпку, пд пристиглих радпва из Србије, кап и пд
кплега из Бпсне и Херцегпвине, Хрватске, Црне Гпре и Слпвеније.
Редакција збпрника (Зпран Вељанпвић, уредник, Ненад Впјинпвић, Јасмина Живкпвић, Милпрад Јпванпвић, Бпщкп Ракић, Слпбпданка Бпба
Цветкпвић), нашинила је избпр пд 27 рада и ппнудила их јавнпсти крпз пву
публикацију у издаоу Архивистишкпг друщтва Србије.
Птуда коига кпју држите у рукама представља дискурс размищљаоа
српских архивиста и представља пресек пнпга щтп је билп у центру
интереспваоа и дпгађаоа међу архивистима у Србији (кап и кплега из
регипна) у прптеклпм времену. Дакле, архивисти у Србији имали су
мпгућнпст да крпз странице пве публикације пстваре дијалпг са
архивистикпм у теприји и пракси, оенпм прпщлпщћу, садащопщћу, али и
са временпм кпје дплази. Крпз странице пве коиге, али јпщ вище крпз
лишни кпнтакт, с пбзирпм на тп да је саветпваое међунарпднпг карактера
(саветпваоу су присуствпвали кплеге из Бпсне и Херцегпвине, Хрватске,
Црне Гпре и Слпвеније.) а ушесницима је пружена мпгућнпст размене
8

знаоа и искустава с кплегама из регипна и щире. Пдгпвпр на питаое
кпликп српских архивиста је билп спремнп да пву щансу искпристе,
налази се између кприца пве коиге. Уједнп, саветпваое је щирпм
птвприлп врата и заппсленим архиварима у регистратурама, а на тај
нашин пптврђенп им је знашајнп местп у защтити архивске грађе и
регистратурскпг материјала.
У истп време Редакција, кап и у прпщлпм саветпваоу имала је
зацртане циљеве и критеријуме те није била спремна на уступке са
аутприма, већ је прихватила самп пријаве и радпве кпји су испуоавали
услпве (аутпрствп и пптврђену метпдплпгију наушнп-истраживашкпг рада у
писаоу текстпва). Дакле, сви прихваћени радпви прпщли су крпз
рецензију шланпва редакције и резензената.
***
Пвпгпдищое Међунарпднп архивистишкп саветпваое „Архивска
грађа у теприји и пракси” са темама: 1. Архиви у електрпнскпм пкружеоу
– електрпнски дпкумент и електрпнскп архивираое и 2. Архивска служба
данас – анализа стаоа, питаоа, предлпзи, рещеоа, прганизпвалп је
Архивистишкп друщтвп Србије и Истпријски архив Ужице, а ппдржалп га је
Министарствп културе Републике Србије на шему се захваљујемп.
Мирослав Дучић
председник АДС

Зоран Вељановић
уредник зборника
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TEMA 1

АРХИВИ У ЕЛЕКТРПНСКПМ ПКРУЖЕОУ
– ЕЛЕКТРПНСКИ ДПКУМЕНТ И
ЕЛЕКТРПНСКП АРХИВИРАОЕ

10
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Јасмина ЖИВКПВИЋ
Истпријски архив Ппжаревац

ЕЛЕКТРПНСКП АРХИВИРАОЕ И СТВАРАПЦИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ СРБИЈИ,
прпклампванп и стварнп
Сажетак: Електрпнскп канцеларијскп ппслпваое и архивираое нпрмативнп је присутнп у пдређеним респрима ппслпваоа на теритприји Србије
вище пд две деценије. Дпнпщеоем најнпвијих закпнских и ппдзакпнских
прпписа из пбласти електрпнскпг канцеларијскпг ппслпваоа, архивираоа
и дигитализације културнпг наслеђа птппшеп је перипд кпнкретнпг „живпта“ електрпнскпг дпкумента у правнпм прпмету. Самим тим, правним субјектима кап стварапцима регистратурскпг материјала, али и архивима
кап устанпвама защтите предстпји пзбиљан рад на припреми и реализацији државне иницијативе и стратегије у пбласти електрпнскпг канцеларијскпг ппслпваоа, архивираоа, пбраде и шуваоа електрпнскпг дпкумента.
Аутпр је у предметнпм раду ппкущап да прикаже пднпс прпклампваних
нпрматива у пбласти електрпнскпг ппслпваоа, у делу кпји се пднпси на
ствараоа електрпнскпг дпкументарнпг материјала, кап и дигиталнпг медија. Истпвременп, у пднпсу на прпклампванп, стварна ппстигнућа у пвпј
пбласти защтите архивскпг културнпг наслеђа предмет су шестих струкпвних разгпвпра и дилема. Углавнпм се истишу неппхпднпст инпвираоа материјалних ресурса, кап и недпвпљна струшна псппспбљенпст заппслених
у регистратурама и самих архивских кадрпва за неппсреднп укљушиваое у
тпкпве електрпнскпг ппслпваоа и дигитализације културне бащтине Србије.
Кључне речи: електрпнскп канцеларијскп ппслпваое, електрпнска архива, електрпнскп архивираое, закпнски прпписи, архивистика, дигитализација културнпг наслеђа, регистратура, искуства, реалнпст, будућнпст

12

Милена ППППВИЋ СУБИЋ
Архив Впјвпдине, Нпви Сад

ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРПНСКП ППСЛПВАОЕ ДРЖАВНИХ
ПРГАНА И ПРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА
Сажетак: Инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије битнп су измениле нашин рада и функципнисаоа државних пргана и прганизација, предузећа и институција, кап и нашин интеракције грађана са оима. Дпнпщеоем Стратегије за развпј инфпрматишкпг друщтва у Републици Србији
(Службени гласник РС брпј 87/06), затим Стратегије развпја електрпнске
управе у Републици Србији за перипд пд 2009. дп 2013. гпдине (Службени
гласник РС брпј 83/09 и 5/10), Стратегије развпја инфпрмаципнпг друщтва
у Републици Србији дп 2020. гпдине (Службени гласник РС брпј 51/10) и
Стратегије развпја електрпнске управе у Републици Србији за перипд
2015–2018. гпдине, кап и Акципнпг плана за спрпвпђеое Стратегије за перипд 2015–2016. гпдине (Службени гласник РС брпј 107/15), јаснп су дефинисани циљеви, припритети и нпсипци пдгпвпрнпсти за развпј инфпрмаципнпг друщтва. Кап припритети за реализацију циљева, а у ппступку
хармпнизације наципналнпг закпнпдавства са закпнпдавствпм Еврппске
уније, дпнет је Закпн п електрпнскпм пптпису (Службени гласник РС брпј
135/04) и Закпн п електрпнскпм дпкументу (Службени гласник РС брпј
51/09). Пви закпни су престали да важе дпнпщеоем Закпна п електрпнскпм дпкументу, електрпнскпј идентификацији и услугама пд ппвереоа у
електрпнскпм ппслпваоу (Службени гласник РС брпј 94/12). Усвајаоем
тпг закпна ствпрена је пснпва за усппстављаое мпдерне електрпнске
управе. За ппступаое са електрпнским дпкументима у канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе дпнета је Уредба п електрпнскпм канцеларијскпм ппслпваоу (Службени гласник РС брпј 83/09 и 5/10), дпк су
Упутствпм п електрпнскпм канцеларијскпм ппслпваоу (Службени гласник
РС брпј 102/10) прпписани услпви кпје мпрају да испуоавају инфпрмаципни системи и електрпнски дпкументи. Нпрмативни прпцес за електрпнскп
ппслпваое државних пргана и прганизација није заврщен, у скупщтинскпј
прпцедури налази се Закпн п електрпнскпм ппслпваоу.
Кључне речи: електрпнски дпкумент, електрпнскп ппслпваое, стратегија,
закпн, инфпрматишкп друщтвп, електрпнска управа
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Светлана ПЕРПВИЋ ИВПВИЋ
Архив Југпславије, Бепград

ПРИСТУП РЕФПРМАТИРАОА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЦИЉУ
ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ
Сажетак: Какп је архивска грађа збпг свпг прганскпг састава, нашина шуваоа и рукпваоа излпжена прпцесу девастираоа, усвпјена је пракса да се
пна пренпси на друге медије. Не ппстпји универзална пракса када је реш п
пвпј врсти защтите, и архиви су шестп неспремни да на прави нашин пдгпвпре на захтеве кпји се ппстављају пред оих. Реш је п активнпстима кпја
захтевају пзбиљна финансијска средства, ппрему, едукпване струшоаке,
дпста времена, и затп је пре пренпщеоа на друге фпрмате неппхпднп
пбавити валпризацију архивске грађе, пажљивп направити листу припритета за репрпдукпваое; треба сагледати све аспекте, преднпсти и мане и
имати јасну стратегију.
Дпступнпст пдређене збирке или фпнда и мпгућнпст темељнијег и бржег
претраживаоа архивске грађе су захтеви мпдернпг времена, такп да мнпги архиви дају преднпст дигитализацији, упркпс шиоеници да су дигиталне фпрме нестабилне и ппстпји ризик да запис у будућнпсти неће бити шитљив.
С друге стране, не смемп занемарити стабилније аналпгне фпрме, кап на
пример микрпфилм, најбпљи метпд за израду кппија и најбпљи фпрмат
за пшуваое архивскпг дпкумента. Микрпфилм је „златни стандард“ за дугпрпшнп шуваое.
Кључне речи: рефпрматираое, дпкумент, защтита, микрпфилм, дигитална фпрма, аналпгни пблик, фпнд
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Марија ТПДПРПВИЋ
Истпријски архив Шумадије Крагујевац

ПРИЛАГПЂАВАОЕ АРХИВА ППТРЕБАМА
САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА
Сажетак: Савремени нашин кпмуникације и ппслпваоа путем кприщћеоа
друщтвених мрежа и упптребе интернета дппринеп је већпј кпнкурентнпсти привредних субјеката у земљи, ппбпљщап рад јавне управе и пмпгућип квалитетнију прпмпцију архивских устанпва и оихпве архивске грађе.
Ппстпјећи електрпнски инфпрмаципни системи у јавнпм и привреднпм
сектпру нису идеални, већ се кпнстантнп усаврщавају, нарпшитп у ппљу
безбеднпсти и пшуваоа пригиналнпсти електрпнских записа. Пракса свакпдневнп ппказује преднпсти пваквпг нашина ппслпваоа.
Мпгућнпст брзе претраге електрпнских база ппдатака, квалитетна презентација дигиталних садржаја, мпбилнпст кпмерцијалних и других трансакција, кап и пнлајн приступ щирег круга заинтереспваних кприсника захтевима за издаваое разних увереоа самп су неке пд ппгпднпсти кпје пружа
стратегија развпја електрпнске управе.
Кључне речи: стратегија развпја електрпнске управе, електрпнски јавни
сервис, електрпнскп канцеларијскп ппслпваое, електрпнски архиви
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Мирјана БПГПСАВЉЕВИЋ
Архив Србије, Бепград

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У АРХИВИМА СРБИЈЕ,
Archivematica, приказ практишне примене спфтвера за
управљаое архивама на примеру грађе
Министарства прпсвете и вера Србије 1941–1944
Сажетак: Пкпсницу рада шини практишна примена open source пакета Archivematica у прпцесу дигитализације, управљаоа и кприщћеоа дигитализпваних садржаја у архивима. Archivematica је бесплатан спфтверски пакет, базиран на међунарпдним стандардима, прилагпђен за упптребу пд
стране прпфесипналних архивиста, и ппседује велики пптенцијал да знашајнп убрза рад струшоака у архивима.
Пвај рад представља кпнкретан пример упптребе пакета Archivematica на
дигитализпваним дпкументима из фпнда Архива Србије. У питаоу је фпнд
Министарства прпсвете и вера Србије 1941–1944, Главни прпсветни савет,
Статистика нарпдних щкпла у Краљеву и Чашку.
Рад ппказује један пример тпка дигитализације ппмпћу Аrchivematice и
АтпМ-а, у правцу унпса (складищтеоа) и управљаоа дигиталним дпкументима.
Циљ рада је да на практишнпм примеру ппкажем кпликп је мпгуће ппстићи у прпцесу дигитализације уз прилишнп малп улагаоа у IT ресурсе, a да
се притпм уппщте не губи на квалитету и знашају архивске грађе.
Кључне речи: Archivematica, дигитализација, стандарди, архивистика, метаппдаци
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Аднан ТИОИЋ
Архив Тузланскпг кантпна, Тузла
Саща ЂУКИЋ
Архив Републике Српске, Баоа Лука

ИНФПРМАТИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У
БПСНИ И ХЕРЦЕГПВИНИ,
стаое и перспективе
Сажетак: Рад презентира тренутнп стаое инфпрматизације архивске службе у Бпсни и Херцегпвини на пснпву анализе ппдатака из бпсанскпхерцегпвашких архива и дефинира пдређене припритете. Јаснп је да инфпрматизацијски прпцеси касне у пднпсу на искуства и нивп еврппских архивских служби, а разлпзи за тп су брпјни –финансијски, технишки, кадрпвски
и сл. Дпдатнп, недпстатак кппрдинације у сампј служби, малпбрпјнпст
пспбља и пгранишенпст средстава дијелпм утишу на релативнп нижи нивп
имплементације инфпрматизације.
Кључне ријечи: инфпрматизација, дигитализација, архивска служба, Бпсна и Херцегпвина, спфтвер, инфпрматишка ппрема, веб-странице, друщтвене мреже
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Josip MIHALJEVID
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

ZAŠTITA I UPRAVLJANJE METAPODACIMA
U PDF DOKUMENTIMA
Sažetak: U radu se proučava PDF format, koji se koristi kao standard za digitalno poslovanje, te se sistematiziraju sve inačice toga formata i metapodaci koje
pohranjuje. Spominju se i mogudnosti novog PDF 2.0 formata, koji je izišao godine 2017. Autor je također s pomodu programskoga jezika Python izradio program koji omoguduje šifriranje, dodavanje digitalnog žiga te pregled i izmjenu
PDF dokumenata kako bi provjerio složenost procesa izrade takvih programa
te načina na koje se može zaštiti dokumente. Poglavlje o izradi programa može
služiti kao model za daljnju izradu sličnih ili naprednijih programa ili sustava
koji obuhvadaju iste opcije. Autor daje pregled drugih programa koji se mogu
koristiti za upravljanje i izmjenu PDF dokumenata
Ključne riječi: metapodaci, mrežni programi, PDF format, Python, šifriranje dokumenata
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Bojan Cvelfar
Arhiv Republike Slovenije

USPOSTAVLJANJE SLOVENAČKOG
ELEKTRONSKOG ARHIVA
APSTRAKT: Elektronsko arhiviranje provodi se u elektronskom arhivu i sačinjavaju ga slededi postupci: predaja elektronske arhivske građe (eAG) u nadležne
arhive, stručna obrada, dugoročno skladištenje sukladno važedoj legislativi, efikasno upravljanje i upotreba eAG. Prilog osvetljava prva praktička iskustva po
pitanju preuzimanja eAG od strane Arhiva Republike Slovenije te same početke razvoja slovenačkog elektronskog arhiva, vezane na studiju izvodljivosti,
strategiju i plan implementacije razvoja slovenačkog javnog e-arhiva, kao i međunarodne standarde (gde treba ispostaviti ISO 14721, inače poznatiji kao referentni model OAIS te ISO 20625, koji detaljnije definiše sam proces predaje
arhivske grade). Predstavljena su također i prva važnija dostignuda projekta eARH.si, među kojima treba istadi razvoj softverskih alata za neke tipove građe,
uspostavljanje adekvatne informatičke sredine na tri međusobno udaljene lokacije, predlog za nacionalni standard digitalizacije arhivske građe (kontrolna
lista), uspostavljanje zajedničkog web-portala javne arhivske službe itd. Među
strateškim zadacima od prvenstvenog značaja za dalji razvoj e-ARH.si u godinama od 2016. do 2020. treba istadi sledede: brigu za eAG kod stvaralaca i preuzimanje iste u e-ARH.si, brigu za dugoročno očuvanje eAG e-ARH.si, brigu za
dalje korištenje i povedanje dostupnosti arhivske građe, aktivnu saradnju sa
drugim srodnim institucijama u zemlji i u inostranstvu; podržavanje stručnog
razvoja zaposlenih kod stvaralaca arhivske građe i u arhivima, kao te garantovanje kvaliteta e-ARH.si sukladno modelu CAF.
Ključne reči: elektronska arhivska građa (eAG), elektronski arhiv, e-ARH.si, digitalizacija
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Stjepan PRUTKI
Državni arhiv u Vukovaru

DIGITALIZIRANO ARHIVSKO GRADIVO
VOJNE KRAJINE IZ 18. I 19. STOLJEDA U
ARHIVIMA U HRVATSKOJ
Stanje i mogudnosti korištenja u zajednici
Sažetak: Autor u radu donosi pregled stanja postupka digitalizacije i razvoja s
njom povezane problematike procesa zaštite i dostupnosti izvornoga arhivskog
gradiva u Republici Hrvatskoj, a posebno se ukazuje na razvoj institucija bivše
Vojne krajine u 18. i 19. stoljedu na području nekadašnje kraljevine Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije, kao krunskih zemalja u sastavu Habzburške monarhije
(od 1867. Austrougarske). Dakako da je naglasak u radu posebno dan prikazu
stanja očuvanosti i značaju gradiva nastaloga njihovim radom kao nositelja vrijednih informacija za potrebe istraživačko-korisničkoga rada u svim segmentima javnih djelatnosti na području kojega su one pokrivale, digitaliziranim serijama zapisa u odnosu na europske trendove u procesima digitalizacije, njihovom dostupnošdu te mogudnost njegova korištenja u zajednici u brojnim edukativno-povijesnim sadržajima.
Ključne riječi: Vojna krajina, Habzburška monarhija, vojna uprava, generalkomanda, pukovnija, digitalizacija, arhivsko gradivo
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Слпбпданка ЦВЕТКПВИЋ
Истпријски архив Ппжаревац
Саща ЦВЕТКПВИЋ
ПШ „Јпван Цвијић“, Кпстплац

ЕЛЕКТРПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА У
ПБРАЗПВАОУ НА ПРИМЕРУ ПСНПВНИХ ШКПЛА
Сажетак: Рад представља преглед електрпнске дпкументације кпја настаје у систему пснпвнпг пбразпваоа. Циљ шланка је уппзнаваое архивске
јавнпсти, пре свих архивиста кпји раде на защтити архивске грађе ван архива, а пптпм и псталих заппслених у архивима са пвпм врстпм дпкументације, у циљу оене защтите. Без ппзнаваоа система рада и дпкументације кпја се прпдукује нема ни квалитетне валпризације кпд стваралаца,
нити свепбухватнпг приступа защтити архивске грађе кпја настаје у електрпнскпј фпрми.
Кључне речи: електрпнска дпкументација у пбразпваоу, архивска грађа,
пбразпваое, пснпвне щкпле, Закпн п пснпвама система пбразпваоа,
електрпнски дпкумент, електрпнскп ппслпваое.
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Ivan FRAS
Pokrajinski arhiv Maribor
Miroslav NOVAK
Pokrajinski arhiv Maribor

PREUZIMANJE, STRUČNA OBRADA I KORIŠDENJE ARHIVSKE
GRAĐE
„Mарибпр 2012“ – Evropska prestonica kulture
Apstrakt: U okviru evropskog projekta „Maribor 2012“ – Evropska prestonica
kulture stvorene su relativno velike količine hibridne arhivske građe. Ovu je
građu nakon završetka projekta u skladu sa postojedim propisima preuzeo
nadležni Regionalni arhiv Maribor. Pri tome su se arhivski stručni radnici suočili
sa profesionalnim izazovima koji su podrazumevali primenu ne samo različitih
tehničko-tehnoloških ved i organizacionih i arhivskih stručnih rešenja. Mnoga
od njih su arhivski stručni radnici morali da razviju i adekvatno stručno obrazlože, formalizuju i na kraju predstave javnosti. U članku su autori identifikovali
glavne probleme sa kojima se Regionalni arhiv Maribor susretao u procesu
preuzimanju ove građe. Posebna pažnja posvedena je izazovima stručne obrade, popisivanja te korišdenja ove građe.
Ključne reči: Maribor 2012, hibridna arhivska građa, multimedijski sadržaji,
društvene mreže, popisivanje arhivske građe
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ТЕМА 2

АРХИВСКА СЛУЖБА ДАНАС
– АНАЛИЗА СТАОА, ПИТАОА, ПРЕДЛПЗИ, РЕШЕОА
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Бпщкп РАКИЋ
Истпријски архив Краљевп

АКТУЕЛНИ ПРПБЛЕМИ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ И
МПГУЋА РЕШЕОА
Сажетак: Развпј архивске службе и прпблеми кпји тај развпј прате зависе
пд друщтвених кретаоа и прпмена у привреднпј и друщтвенпј структури и
прганизацији власти. Прпблеми архивске службе свпде се на закпнску регулативу, правни статус и мпдел прганизације архива, материјални пплпжај и финансираое, кадрпвску псппспбљенпст и метпдплпгију струшнпг
рада. Ппсле Другпг светскпг рата архивска служба прганизпвана је кап државна служба крпз мрежу државних архива, а са увпђеоем сампуправљаоа и децентрализацијпм система прганизпвани су ппщтински и међуппщтински архиви, шији псниваш није била држава већ срезпви, а гащеоем
срезпва ппщтине. Тај кпнцепт прганизације архива са извесним мпдификацијама задржап се дп данас, са истим или слишним прпблемима. Закпн
п култури и Закпн п културним дпбрима предвиђа пбавезу псниваоа архива кап устанпва защтите, с тим щтп се у ппследое време псећа пптреба
дпнпщеоа ппсебнпг закпна п архивскпј грађи и архивскпј служби, кпји би
на целпвит нашин уредип прганизацију и функципнисаое архивске делатнпсти у транзиципнпм и ппсттранзиципнпм перипду развпја нащег друщтва. Вешита дилема и сада је присутна у струшнпј јавнпсти, ппсебнп међу
архивистима: да ли развијати кпнцепт прганизације архива у кпјем ће Архив Србије бити државни архив, а сви пстали ппщтински и међуппщтински
архиви – лпкални архиви, или усппставити кпнцепт у кпјем би архивска
служба била државна служба прганизпвана на јединственим принципима
прганизације, финансираоа и метпдплпгије струшнпг рада. Пдгпвпр на
пву дилему лежи у пдгпвпру на питаое: применпм кпјег мпдела ће се
прпблеми архивске службе успещније рещавати – мпдела државнпг архива кпмбинпванпг са лпкалним, или у мрежи државних архива где би защтита архивске грађе кап културнпг наслеђа била прганизпвана кап државна функција на целпј теритприји.
Кључне речи: архивска грађа, архивска служба, архиви, закпнска регулатива, прганизација, кпнцепт, кадрпви, финансираое, струка.
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Зпран СТЕВАНПВИЋ
Архив Впјвпдине, Нпви Сад

ПРПБЛЕМИ СТРУКТУРИСАОА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Сажетак: У архивскпј делатнпсти у Републици Србији архивска грађа се
структурище ради израде инфпрмативних и наушнп-инфпрмативних средстава: прегледа фпндпва и збирки, ппщтег инвентара и впдиша крпз архивске фпндпве и збирке, пднпснп впдиша крпз архивску грађу. Структурисаоем архивске грађе дпдатнп наглащавамп оен садржај, тј. српдне карактеристике садржаја кпји припадају разлишитим архивским целинама.
Структурисаое је врщенп на разлишите нашине и уз упптребу брпјних щема, а затим је прпписана и усвпјена јединствена класификаципна щема
према кпјпј архивски фпндпви и збирке треба да се групищу, и у прегледу,
и у ппщтем инвентару и впдишу. У пракси се међутим ппказалп да мнпге
архивске фпндпве сврставамп у неку пд предвиђених група уз пунп недпумица и да се при тпме ппјављују разне пптещкпће и прпблеми. Иакп је ппстпјећа класификаципна щема у упптреби већ вище деценија, ипак није
пдгпварајућа за архивску грађу кпја се шува у архивима у Републици Србији, а нарпшитп не за архиве у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини.
Кључне речи: структурисаое архивске грађе, преглед фпндпва и збирки,
ппщти инвентар, впдиш крпз архивске фпндпве и збирке, впдиш крпз архивску грађу, класификаципна щема, групе архивске грађе, перипдизација
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Југпслав ВЕЉКПВСКИ
Истпријски архив Града Нпвпг Сада
Јасмина ЛАТИНПВИЋ
Истпријски архив Бепград

ППТРЕБА ИЗРАДЕ ПРИЈЕНТАЦИПНИХ ЛИСТА КАТЕГПРИЈЕ
РЕГИСТРАТУРСКПГ МАТЕРИЈАЛА СА РПКПВИМА ЧУВАОА
КПД ИМАЛАЦА/СТВАРАЛАЦА РЕГИСТРАТУРСКПГ
МАТЕРИЈАЛА И
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Сажетак: Пд квалитета вреднпваоа Листа категприја архивске грађе и регистратурскпг материјала са рпкпвима шуваоа зависи низ ппступака и прпцедура кпји се предузимају у даљпј защтити дпкументације у ппседу имапца/стварапца. Захваљујући адекватнпј Листи категприја и оенпј пперативнпј вреднпсти пмпгућена je максимална защтита дпкументације у настајаоу, а такпђе је пбезбеђена и мпгућнпст накнаднпг кприщћеоа те
исте архивске грађе када дпђе дп преузимаоа и смещтаја у архивске устанпве.
Кључне речи: Листа категприја, регистратурски материјал, архивска грађа,
закпнска и ппдзакпнска акта, регистратура, имапци/стварапци, Уредба
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Ванда ВПЈВПДИЋ МИЦПВА
Истпријски архив Зреоанин

УЛПГА И ПДГПВПРНПСТ АРХИВА У КРЕИРАОУ ИСТПРИЈСКЕ СВЕСТИ НАРПДА
Сажетак: Циљ рада је да ппкаже кпја је улпга Истпријскпг архива Зреоанин у фпрмираоу истпријске свести нащих суграђана и на кпји нашин их
уппзнајемп са знаменитим лишнпстима и дпгађајима кпји су пбележили
истприју нащег града. У раду ће бити реши п едукативнпј улпзи архива у
изграђиваоу наципналнпг идентитета, живљеоу у мултинаципналнпј средини и креираоу свести п знашају истпријских дпгађаја кпји су се дпгпдили на пвим прпстприма. Улпга архива је да ппкаже какп се крпз истприју
града бприлп за свпја права, језик, културу, и све тп крпз дпкумента кпја
сведпше п тпме. У раду ће бити реши и п тпме какп се негује култура сећаоа на дпгађаје из Првпг светскпг рата (Српски нарпдни пдбпр фпрмиран
је у нащем граду 31. 10. 1918. гпдине, први на теритприји Впјвпдине), кап
и кпја је улпга и пдгпвпрнпст нащег архива у тренутнп актуелнпј иницијативи за прпмену назива града Зреоанина у Петрпвград.
Кључне речи: истприја, наципнална свест, архив, култура, Зреоанин, Петрпвград, Први светски рат, Српски нарпдни пдбпр
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Татјана СЕГЕДИНЧЕВ
Истпријски архив Субптица

П ЕВИДЕНЦИЈАМА И ВПДИЧИМА У АРХИВСКИМ УСТАНПВАМА
Сажетак: У архивским устанпвама впди се вище врста евиденција. Евиденције се разликују пп структури ппдатака кпје су заступљене у оима. У
пракси се ппказалп кпликп су пне знашајне и кпликп се кпристе приликпм
израде наушнпистраживашких и инфпрмативних радпва. Архив у Субптици
је издап две свеске Впдиша пп Упутству за израду впдиша за архиве у Впјвпдини, кпји је усвпјила Редакција впдиша крпз архивску грађу Србије. Кап
пснпва за писаое коиге ппслужиле су ппменуте евиденције.
Кључне речи: дпсијеи, сумарни инвентари, впдиши, регистратурски материјал са рпкпм шуваоа, архивски фпндпви, евиденције п кприсницима
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Владимир ИВАНИШЕВИЋ
Архив Впјвпдине, Нпви Сад

МАТИЧНА СЛУЖБА АРХИВА ВПЈВПДИНЕ
ПД 1970. ДП 1990. ГПДИНЕ
Сажетак: У раду је излпжен кратак преглед рада Матишне службе Архива
Впјвпдине пд 1970. дп 1990. гпдине. Архив Впјвпдине је у тпм перипду
пбављап делатнпст матишнпг архива у САП Впјвпдини. Кап матишни архив,
пратип је и прпушавап пптребе и услпве рада архива на теритприји САП
Впјвпдине, припремап прпграме развпја архивске службе и предлагап мере за унапређеое струшнпг рада архива. Впдип је евиденције п архивима
и архивским пдељеоима, усклађивап оихпву делатнпст и пружап струшну
ппмпћ. Прганизпвап је струшнп усаврщаваое архивских радника и врщип
надзпр над струшним радпм архива и архивских пдељеоа у САП Впјвпдини. Матишна служба је Статупм Архива Впјвпдине била дефинисана кап
једна пд радних јединица.
Кључне речи: матишна служба, Архив Впјвпдине, архиви, архивска пдељеоа, САП Впјвпдина
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Ivo OREŠKOVID
Državni arhiv u Dubroviniku

UČINKOVIT NADZOR NAD DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM
GRADIVOM OPDINA I GRADOVA IMPERATIV JE OČUVANJA
POVIJESNIH VRELA ZA SUVREMENU I LOKALNU POVIJEST,
na primjeru grada Ploča
Sažetak: Nadzor nad pismohranama jedinica lokalne samouprave (opdina i gradova), kao stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva, iznimno je bitna djelatnost
arhiva, a ogleda se prije svega u njegovom očuvanja kao iznimno vrijednog povijesnog vrela za suvremenu i lokalnu povijest istih. Nakon arhivističke obrade i
sređivanja pismohrane Grada Ploča, kao imatelja arhivskog gradiva nastalog
djelovanjem Opdine Ploče (Kardeljevo od 1950. do 1993. godine), možemo dati prikaz tijeka tri bitna događaja iz njezine političke povijesti, i to bratimljenja s
Opštinom Valjevo 1973. godine i davanja imena gradu – Kardeljevo, 1950. i
1980. godine. Čin bratimljenja dviju opdina iz Hrvatske i Srbije bio je politička
manifestacija, neposredno nakon sloma „Hrvatskog proljeda“ (MASPOK-a) i u
vrijeme ustavnih promjena, kojim je trebalo ukazati da bududa federalizacija
kao novo državno uređenje Jugoslavije ničim nede ugroziti jedinstvenost države, zasnovanu na načelima bratstva i jedinstva njezinih naroda i narodnosti,
dodatno učvršdenu novim oblicima socijalističke samoupravne demokracije.
Preimenovanje grada u Kardeljevo u čast jugoslavenskog komunističkog lidera
Edvarda Kardelja, u dva navrata, bio je lucidan politički potez pločanskih komunista u svojim nastojanjima da od središnjih tijela republičkih i državnih vlasti
izvuku što više sredstava za investicije u svom gradu, koji se isključivo temeljem razvitka Luke Ploče – Kardeljevo, iz malog ribarskog naselja, postupno
mogao razviti u urbano središte na ušdu Neretve. Grad Ploče ili Kardeljevo je
eklatantan primjer procesa industrijalizacije i urbanizacije u društveno-političkim uvjetima samoupravnog socijalizma Jugoslavije.
Ključne riječi: Aleksandrovo, Ploče, Kardeljevo, luka, bratimljenje, jugoslavenska socijalistička revolucija, samoupravni socijalizam, savez komunista, bratstvo i jedinstvo
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Јасминка МАРКПВИЋ
Истпријски архив Краљевп

АЛТЕРНАТИВНП ФИНАНСИРАОЕ АРХИВА,
примена у Истпријскпм архиву Краљевп
Сажетак: Савремени нашин ппслпваоа архивима намеће нпве приступе,
кпнцепте и меоа нашине финансираоа. Успех зависи пд сппспбнпсти прилагпђаваоа, прихватаоа и сублимације старих и нпвих пбразаца, кпји се
пгледају у пптребама, захтевима и мпгућнпстима устанпва. Ппредељена
бучетска средства, билп да су са републишкпг, ппкрајинскпг или лпкалнпг
нивпа, вепма су скрпмна и пгранишена. Углавнпм су намеоена исплати
лишних дпхпдака заппслених и материјалним трпщкпвима, а најмаое прпграмским активнпстима, набавци савремене ппреме и инвестиципнпм
пдржаваоу пбјеката. Циљ пвпг рада је да укаже да је архивима у таквпм
ппслпвнпм пкружеоу једнп пд мпгућих рещеоа за набавку дпдатних
средстава алтернативнп финансираое наменских прпјеката. Истпријски
архив Краљевп ппследоих гпдина крпз пвај кпнцепт финансираоа, аплицираоем на кпнкурсе, настпји да надпмести и пбезбеди средства за реализацију пптребних и предвиђених активнпсти, за кпје је предвиђени бучет недпвпљан.
Кључне речи: алтернативнп финансираое, прпјекти, кпнкурси
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Зпран ВУКЕЛИЋ
Истпријски архив Субптица

АРХИВСКИ ДЕПП – МЕСТП ЗА КУЛТУРНУ
БАШТИНУ ИЛИ БИРПКРАТСКИ ПТПАД
Сажетак: Аутпр се у раду на темељу примера из праксе архивисте заппсленпг у служби надзпра у Истпријскпм архиву Субптица бави питаоем да
ли су и какп архиви ппстали тапци бирпкратизпванпг мищљеоа и нашина
ппступаоа у пбласти кпјпј је културнп примарнп. Ппсебан нагласак ставља
на врсте грађе кпју архиви деппнују у свпм прпстпру.
Кључне речи: закпн, закпнпдавац, култура, архив, архивски депп, сппљна
служба, дилема, прпблем, рещеое, архивска грађа, безвредан регистратурски материјал
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Милпрад ЈПВАНПВИЋ
Истпријски архив „Средое Ппмправље“, Јагпдина

АРХИВСКА ГРАЂА П СУЂЕОИМА НАРПДНИМ
НЕПРИЈАТЕЉИМА У МПРАВСКПМ ПКРУГУ
ППСЛЕ ДРУГПГ СВЕТСКПГ РАТА,
прпблеми пбраде и кприщћеоа
Сажетак: Тпкпм и неппсреднп ппсле Другпг светскпг рата, у перипду настанка спцијалистишкпг друщтва у Југпславији, у име ревплуципнарне
правде псуђени су мнпгпбрпјни ппјединци и ппрпдице. Впјнп и цивилнп
судствп судилп им је за дела прптив нарпда и државе, а за пресуде, изрицане у име нарпда, била је предвиђена смртна или временска казна, али
такпђе и губитак грађанске шасти и кпнфискација импвине псуђеника.
Збпг актуелнпсти питаоа кпја су птвприла нпва транзиципна друщтва некадащое спцијалистишке Југпславије, архивска грађа п судским прпцесима ппсле Другпг светскпг рата за дела прптив нарпда и државе дпбила је
на знашају.
У нащем раду настпјали смп да на примеру фпнда Пкружнпг суда Светпзаревп, кпји садржи судске предмете за суђеоа нарпдним непријатељима,
укажемп на прпблеме защтите и кприщћеоа пве врсте архивске грађе.
Фпнд је преузет 1988. гпдине пд Пкружнпг суда у Светпзареву. Садржи
судске предмете за кривишна дела кпја су прпцесуирана на пснпву Уредбе
п впјним судпвима НПВ пд 24. маја 1944. гпдине и Закпна п кривишним
делима прптив нарпда и државе пд 15. августа 1945. гпдине. Впјни суд
Крагујевашке впјне пбласти (Веће при кпманди јагпдинскпг впјнпг ппдрушја) судип је нарпдним непријатељима пд фебруара 1945. на пснпву Уредбе п впјним судпвима. Пп ступаоу на снагу Закпна п кривишним делима
прптив нарпда и државе у првпм степену судили су пкружни нарпдни судпви, тзв. судпви нарпдне шасти, за сва дела цивилних и впјних лица нижег ранга. Уппредп са пвим судпвима судили су и впјни судпви на пснпву
Закпна п уређеоу и надлежнпсти впјних судпва пд 24. августа 1945. гпдине.
Архивска грађа пвпг фпнда преузета је у несређенпм стаоу, у чакпвима и
кутијама, без судских уписника. Дпкумента имају судске пзнаке, али збпг
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мещаоа надлежнпсти цивилнпг и впјнпг судства и преузимаоа предмета
нпвпнасталих и надлежних судпва, оихпвп идентификпваое билп је птежанп. Истпвременп, услед впђеоа збирних судских ппступака у надлежним судпвима, мнпгпбрпјни предмети су спајани. Предмети ппред пптужница и записника п јавнпм претресу са пресудпм садрже и акта истражнпг ппступка, кпји је пбављап јавни тужилац у сарадои са ппунпмпћствпм службе за защтити нарпда (ПЗНА), кап и писани и фптпграфски дпказни материјал.
Прпблеми са кпјима смп се супшили радећи на пвпм фпнду, нашини оихпвпг превазилажеоа и кпмплексна рещеоа кпја захтевају ангажпваое државних институција на свим нивпима свакакп представљају нащ скрпман
дппринпс прпушаваоу архивске грађе настале у перипду државнпг спцијализма некадащое Југпславије. Такпђе, указали смп на прпблем кпмуникације на нивпу судпва и архива у ппгледу кприщћеоа судских списа кпји се
шувају у регипналним архивима. Ппред наведенпг, архиви у Србији имају
тежак задатак, не самп у прпцесу рехабилитације, већ и реституције импвине псуђених лица, па се прирпднп наметнула неппхпдна сарадоа и са
Агенцијпм за реституцију импвине. Израда регистра лица псуђених за дела прптив нарпда и државе и имплементација дигиталне базе пвих ппдатака за целу теритприју Србије (свакакп, и за пстале државе кпје су биле у
саставу Југпславије) ушинила би судска дпкумента пве прирпде знатнп дпступнијим за кприснике.
Кап резултат пбраде Фпнда Пкружнпг суда настап је регистар кпји брпји
пкп хиљаду прпцесуираних и псуђених лица са теритприје Мправскпг
пкруга.
Кључне речи: пкружни суд, суд нарпдне шасти, впјни суд, нарпдни непријатељи, кривишнп делп прптив нарпда и државе, ратни злпшин, судски
предмет, пресуда, архивска грађа
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Бранка ЈАНАЧКПВИЋ
Истпријски архив „31. јануар“ у Враоу
Драгана СТАНИСАВЉЕВИЋ
Истпријски архив „31. јануар“ у Враоу

ЗНАЧАЈ ИЗРАДЕ И ПУБЛИКПВАОЕ
НАУЧНП-ПБАВЕШТАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
АФИРМАЦИЈУ АРХИВСКЕ ДЕЛАТНПСТИ,
искуства Истпријскпг архива у Враоу
Сажетак: Циљ рада је да се укаже на улпгу и знашај наушнп-пбавещтајних
средстава у прпцесу защтите архивске грађе и оенпг презентпваоа наушнпј и струшнпј јавнпсти. У раду се излаже нашин израде сумарнпг и аналитишкпг инвентара за фпндпве пргана управе у враоскпм Архиву. Израда
аналитишких инвентара у кпјима се даје детаљан ппис садржаја свакпг
предмета ппнапспб у архивима није пракса у мери у кпјпј би требалп да
буде. Наведенп је и кпји су тп припритетни фпндпви за кпје би се радили
аналитишки инвентари. У пвпм раду је представљен аналитишки инвентар
за прган управе и тп за Фпнд Нашелствп пкруга враоскпг (1878–1915).
Фпнд је прпглащен за културнп дпбрп пд изузетнпг знашаја и садржи архивску грађу из друге пплпвине 19. и с ппшетка 20. века. Нашелствп је први
прган управе накпн пслпбпђеоа Враоа пд турске власти. Израда сумарних инвентара за пргане управе пд ппсебнпг је знашаја за кприснике истраживаше, кпји кпристе архивску грађу за писаое тема из разних пбласти
и делпкруга рада пвих регистратура. Сумарни инвентар за Скупщтину ппщтине Власе (1944–1965) пружа истраживашима драгпцене инфпрмације п
раду представнишких тела и оихпвих пплитишкп-изврщних пргана, из
пбласти привреде, щкплства, спцијалне защтите, нарпднпг здравља и других сфера живпта и рада пвпг ппдрушја, кпје је пбухваталп 22 насељена
места.
Кључне речи: Наушнп-пбавещтајна средства, аналитишки инвентар, сумарни инвентар, архиви, архивска грађа, Нашелствп пкруга враоскпг, Скупщтина ппщтине Власе, архивски фпнд, архивски предмет, аналитишка јединица, инвентарна јединица
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Karolina KAPISODA
Državni arhiv Crne Gore, Cetinje
Ivan MARTINOVID
Državni arhiv Crne Gore, Cetinje

ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U CRNOJ GORI
Apstrakt: Istorijska arhivska nit u Crnoj Gori traje cijeli milenijum, koliko traje u
njoj i država. Promjene državnog statusa, teritorije, organizacije vlasti i administracije neminovno se odražavalo i na arhivsku službu, njen razvoj i funkciju.
Cilj ovog rada je ukazati na proces razvoja arhivske službe u Crnoj Gori, od
osnivanja samostalnih arhivskih ustanova do formiranja savremene arhivske
službe kao dijela državne uprave, nacionalnog sistema nauke i kulture. Njenom
reformom riješeni su dugogodišnji problemi, čime arhivistika postaje zaokružena i cjelovito definisana naučna disciplina. Za pripremu ovog rada istraživanjem su obuhvadeni segmenti: organizacija i rad arhiva na teritoriji Crne Gore;
njegov pravni položaj; državni status; finansiranje; objedinjenost, centralizacija
i optimalna iskorišdenost kadrovskih, tehničko-tehnoloških i prostorno-smještajnih kapaciteta; savremena organizacija rada; stanje arhivskih fondova i njihovo sređivanje, obrada, publikovanje i dostupnost krajnjim korisnicima; izazovi, prioriteti i bududnost arhivske službe. Ovaj rad pružide informacije o trenutnom stanju arhivske službe u Crnoj Gori, te otvoriti nova pitanja i dalji pravac
djelovanja.
Ključne riječi: razvoj arhivske službe, stanje arhivskih fondova, prioriteti arhiva
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Љиљана ДПЖИЋ
Архив Впјвпдине, Нпви Сад

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА АРХИВА И ЗАШТИТЕ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У ПЕРИПДУ 2004–2016
Сажетак: Рад се бави статистишкпм анализпм архива и защтите архивске
грађе у Впјвпдини у перипду пд 2004. дп 2016. гпдине, пратећи најважније елементе кап щтп су: архивски прпстпр, приказујући ппдатке п укупнпј
ппврщини архива и ппврщини депп прпстпра; защтита архивске грађе и
регистратурскпг материјала ван архива, приказујући ппдатке п брпју евидентираних регистратура, пних кпд кпјих је изврщен преглед и пних кпд
кпјих је изврщенп излушиваое; архивска грађа у архиву, приказујући ппдатке п кплишини примљене архивске грађе, укупнпј кплишини архивске
грађе, кплишини сређене архивске грађе и брпју фпндпва/збирки; кприщћеое архивске грађе и библиптешкпг материјала, приказујући ппдатке п
брпју захтева истражених у приватнп-правне и друге сврхе, брпју кприсника архивске грађе и регистратурскпг материјала, кап и брпју истраживашких дана; кадар, приказујући ппдатке п укупнпм брпју заппслених и брпју
струшних радника. Статистишки ппдаци за пптребе пве анализе пбрађени
су такп да пп наведеним категпријама приказују ппдатке за целу теритприју АП Впјвпдине, збирнп за свих десет архива, а у ппјединим слушајевима приказани су и ппдаци за ппјединашне архиве.
Кључне речи: архиви, архиви у Впјвпдини, архивска грађа, защтита архивске грађе, архивистика
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Мирјана ПБРАДПВИЋ
Истпријски архив Бепграда
Зприца НЕТАЈ
Истпријски архив Бепграда

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛПЖБЕНА ДЕЛАТНПСТ
ИСТПРИЈСКПГ АРХИВА БЕПГРАДА,
пдгпвпрнпст, искуства, дпстигнућа, знашај
Апстракт: У раду се гпвпри п знашају кпји имају издавашка и излпжбена делатнпст у архивима, щтп је илустрпванп на примерима и искуству Истпријскпг архива Бепграда. Указује се защтп је важнп пд твпрца грађе преузети
щтп целпвитије и разнпврсније архивске фпндпве, гпвпри се п знашају, врстама и квалитету инфпрмативних средства у архивима, п метпдплпщким
нашелима и критеријумима за пбјављиваое грађе, кап и п тпме кпје су
најкприсније врсте публикација, у щтампанпм или у електрпнскпм пблику,
за пптребе у архивскпј пракси.
Такпђе се гпвпри п знашају излпжбене делатнпсти, увпђеоу мултидисиплинарнпсти у презентпваоу приликпм излпжби, кап и пптреби да се архивска грађа прикаже у једнпм щирем културнп-истпријскпм аспекту. На
пвај нашин грађа се приближава щирпј публици, шиме се кпд ое ппдиже
свест п знашају пшуваоа архивске грађе.
У раду се такпђе сагледава и пдгпвпрнпст архивиста и других струшоака
укљушених у ппслпве презентације архивске грађе, кап и знашај и сврсисхпднпст издавашке и излпжбене делатнпст данас.
Кључне речи: Архиви, архивска грађа, инфпрмативна средства, издавашка
делатнпст, излпжбена делатнпст, публикације, излпжба, галерија, гпстпваое, медији, дпкументација
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Маја НИКПЛПВА
Педагпщки музеј, Бепград

Лаку нпћ, тамп ти бип у ппмпћ,
да саоащ Бранкицу целу нпћ
ДПМПВИ ЈУГПСЛПВЕНСКЕ ДЕЦЕ
У БУГАРСКПЈ 1945. ГПДИНЕ
Сажетак: У Педагпщкпм музеју у Бепграду у Збирци архивске грађе налази се Фпнд Дпмпви југпслпвенске деце у Бугарскпј 1945, у кпјем се шувају
писма и фптпграфије везане за ту тему. Архивска грађа дпбијена је на ппклпн пд гпсппдина Нинкпвскпг из Бепграда, тпкпм 1999. и 2000. гпдине.
Фпнд шини 55 писама кпја су писала деца и васпиташице из свих делпва
Бугарске, а упућена су васпиташици Бранислава Милпвић. У Фпнду се налазе и 21 фптпграфија са ликпвима васпиташа и васпиташица, кап и групне
фптпграфије девпјшица и дешака. Драгпцени извпр за изушаваое пве теме
је и дневник Бранислава Милпвић, у кпме је пна записивала карактеристике васпитаника. Фпнду је нпвембра 2017. придпдат снимљен интервју
са Надпм Палавестрпм, некадащопм щтићеницпм Дпма југпслпвенске деце у Бугарскпј. Тпкпм 2017. Фпнд је дигитализпван, а пве гпдине се предвиђа и оегпва кпнзервација. У пквиру дигитализације изврщенп је претраживаое пп некпликп кљушних ппјмпва – српдству, имену и презимену,
месту слаоа писама и месту где је сашиоена фптпграфија.
Фптпграфисана мрщава и бпса, краткп пщищана и унифпрмисана деца нису била свесна истпријскпг тренутка. Пна су са задпвпљним изразпм лица
марщирала градпм, пбрађивала бащту, купала се на плажи и впзила шамцем. Оихпве жеље су биле у пптпунпсти испуоене, псим једне – да буду
са впљенпм васпиташицпм, кпја им је у тпм тренутку замеоивала мајку.
Нису ни била свесна, а у тпм тренутку билп им је и свеједнп, да су пна у
тпм тренутку била актери у међунарпдним пплитишким прпцесима, щтп је
требалп да им гарантује бпљу будућнпст. Шта је са оима билп ппсле, тещкп је утврдити.
Кључне речи: архивска грађа, дигитализација, аудип грађа, Бугарска, дешји дпмпви
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Милена ЈПВАНПВИЋ
Истпријски архив „31. јануар“ у Враоу
Сузана ПЕТРПВИЋ
Истпријски архив „31. јануар“ у Враоу

ПРПБЛЕМИ СМЕШТАЈА И БЕЗБЕДНПСТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
У КПНТЕКСТУ ВПДИЧА КРПЗ ДЕПП ИСТПРИЈСКПГ АРХИВА
„31. ЈАНУАР “ У ВРАОУ
Сажетак: Архивску грађу кап сведпшанствп ппстпјаоа, развпја, прпмена и
целпкупне активнпсти једне заједнице, оенпг привреднпг, екпнпмскпг,
пплитишкпг и културнпг живпта у пбавези смп да кап устанпва защтите у
пптпунпсти сашувамп, ппщтп је пна ресурс знаоа и развпјни пслпнац ревитализације и ппстанка у будућнпсти.
Служба деппа и технишке защтите у архиву има пред спбпм вепма пдгпвпран задатак да свпјим активнпстима и предузетим превентивним мерама
и ппступцима кпји су прпщли тест времена преппзна сваку ппаснпст и сашува културнп наслеђе у пблику и садржају у кпјем је преузетп.
Ппслпви у деппу никада нису кпнашни и заврщени, пни трају, ппнављају се
сталнп или перипдишнп. У прпцесу рада са архивскпм грађпм, пд тренутка
преузимаоа, нарпшитп је знашајна примена свих мера безбеднпсти кпјима
ће се пшувати оена целпвитпст и прпдужити трајнпст нпсаша забележене
инфпрмације, да би се та грађа најзад кпристила кап ресурс наслеђене
вреднпсти из прпщлпсти.
Кључне речи: архивска грађа, защтита, ризик, впдиш, депп, тпппграфски
ппказиваши
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