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 ДР ТАТЈАНА КИКИЋ, виши архивист  
Дипломирала сам 1997. године на Филозофском факултету у 

Београду,  Одељење за социологију са темом ``Социлошка 

анализа начина живота избеглица у колективном прихватном 

центру ``.  
 

Мастер рад са оценом 10, одбранила на тему ``Заштита 

документације високошколске установе Мегатренд универзитета``, 

стекла звање-мастер културолог, одсек-Управљање у култури и 

медијима. 

 

Докторирала са дисертацијом „Улога архива у културној 

меморији: концепти, теорије и методи очувања националног 

идентитета“, са оценом 10 на Одсеку Комуникологија,  Факултета за културу и медије, Џон 

Незбит универзитета.  

 

У Архиву Србије запослена од марта 1998. године. Стручни испит положила 2001. године, а 

2011.- стекла звање Виши архивист. 

 

Завршила Међународну Архивску школу у Италији, у организацији Интернационалног 

института за архивске науке Марибор – Трст, уз добијање сертификата (2007. год. , 2008. и 

2009. године). 

 

Од 2013. године ради као руководилац у Служби за заштиту архивске грађе и 

регистратурског материјала ван архива, Архива Србија. Од 2008. године сам члан Стручног 

већа Архива Србије. 

 

Од 2010-2014.године - председник Архивистичког друштва Србије, а пре тога в.д. секретара 

поменутог Друштва. 

 

 Оснивач Летње школе архивистике за регистратуре Архива Србије 

 На Летњој школи архивистике држала предавања на тему Канцеларијског и 

архивског пословања, заштита архивске грађе у регистратурама, валоризација 

документације, начин евидентирања архивске грађе, као и поступци излучивања и 

примопредаје архивске грађе. 

 Предавач на течају из предмета Канцеларијско пословање и архивско 

законодавство, окт.-нов. 2015.године 

 

 

Библиографија објављених радова: 

 

Из архивистике 
 

 

Уредник и приређивач: 

 

1. Летња школа архивистике (зборник радова), приређивач, Зборник радова 2008. 

године 

2. Водич за регистратуре, приређивач, ''Службени гласник'' 2010. године 

3. Модернизација канцеларијског и архивског пословања у регистратурама, 

приређивач''Службени гласник'' 2010. године 
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4. Речник архивске терминологије, уредник, Цицеропринт, Београд,  2011. 

5. Приручник за архивско пословање у регистратурама, приређивач, издање 

АДС и Архив Србије, Београд 2015. 

6. Уредник часописа „Архивски гласник“, бр 6 (2009.) 

7. Уредник часописа „Архивски гласник“, бр 7-8 (2009.) 

8. Уредник часописа „Архивски гласник“, специјално издање-посвећено 

изложби „Идејом и животом-заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву 

Србије“ (2009.) 

9. Уредник часописа „Архивски гласник“, бр 9 (2014.) 

10. Уредник часописа „Архивски гласник“, бр 10 (2015.)   

11. Члан редакције часописа „Архивски гласник“, бр 5. (2008.) 
  

 

Чланци и реферати 

 

1. ''Проблеми класичног и електронског архивирања'', Информатор ванпривреде 2/07 

2. ''Архивска грађа'' Информатор ванпривреде 7/07, стр.21 

3. ''Архивска књига'', Информатор ванпривреде 9/07, стр.26 

4. ''Одабирање архивске грађе уз излучивање'', Информатор ванпривреде 12/07, стр.27 

5. ''Примена информатичких технологија у области архивирања и управљања 

документима'', Архивски гласник бр.5/08 

6. ''Валоризација медицинске документације'', Архивска пракса, Тузла, 2008. 

7. ''Едукативна радионица из архивистике'', Привредни преглед, 10.6.2009. 

8. Cooperation between Srebian and Hungarian archival societies, Дебрецин, Међународни 

скуп у организацији Друштва архивиста Мађарске, 2010. (у штампи) 

9. Коаутор сам на изради међународног електронског речника архивске терминологије 

2007 – 2009. године, постављен на сајту www.iias-trieste-maribor.eu 

10. „Међународна искуства о едукацији на пољу архивистике“, Архивски гласник бр.10, 

2015., стр.13-14 

11. ''Јесења архивска школа у Трсту``( Архивски гласник, број 1/2007) 

12. „Јесења архивска школа у Трсту“,  2006. 

13. Проблеми класичног и електронског архивирања, бр. 2, 2007. 

14. Извештај са саветовања у Раденцима ''Технички и стручни проблеми класичног и 

електронског архивирања'', 2008. 

15. ''Летња школа архивистике у Архиву Србије''(Архивски гласник број 4/2008.) 

16. ''Међународни институт архивских наука Марибор-Трст``, Архивски гласник број 

6/2009. 

17. ''Конференција Међународни архивски дани 2009.`` ( Архивски гласник број 7-8) 

18. Приказ изложбе архивске грађе Неготинског архива, предато у штампу за „Архивски 

преглед“ 

19. Реферат о стручном скупу у Дебрецину, у организацији Друштва мађарских архивиста 

 

 

Објављени текстови, настали на основу истраживања архивске грађе Архива 

Србије у часопису ''Женски свет'', издање ''Новости'' 

 

март – јуни 2005. године 

 

 

 ``Јесте ли видели матер кад чеду слади сан``,  

 ``Ко децу милује, тај их и каштигује``текстови о мајчинству и одгоју деце крајем 19. 

века 

http://www.iias-trieste-maribor.eu/
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 ``Српска кућа на раскршћу векова-Бранич вере и народности``, где су обрађени 

обичаји и однос према техничким иновацијама. 

 ``Сваки век има свој –Женски свет``, текст о положају жена у 19. веку, посматран 

кроз призму њеног домаћинства и друштвеног контекста. 

 ``Рецепти за брачну идилу с краја 19. века-Звоцање отров за брак```Женски свет``, 

``Новости`` март-јул 2005.год. 

 

 Учествовала сам као стручни сарадник на публикацији ``Српске жртве и 

починиоци злочина 1991-1995``, пројекат Министарства културе РС и Архива 

Србије 

 

Учешће на међународним стручним скуповима 

 

 

 ''Валоризација медицинске документације'', реферат саопштен у Тузли, у Архиву 

тузланског кантона, објављен у Тузли 2008. године 

 ''Cooperation between Serbian and Hungarian archival societies'', реферат саопштен у 

Дебрецину, Мађарска 2010. године 

 ''Појам космичког у документима историског архива'', Реферат на Међународној 

конференцији 2010. у организацији Астрономске опсерваторије Србије (Рад 

публикован у зборнику ''Астрономија код Срба VI'', издање Астрономске 

опсерваторије 2010. године) 

 ''Афирмисање значаја заштите архивске грађе и популаризација архивске праксе'', 

реферат поднет у Липицама у Словенији на ''Првој конференцији словенских архива'' 

2010. Реферат је у штампи. 

 ``Архиви и јавност`` стручни међународни скуп у Зрењанину 19-20.септембар 2011. 

Реферат на тему ``Комуникационе стратегије на популаризацији архивске 

делатности`` објављен рад у Зборнику радова са саветовања, Нови Сад, 2012 

 ``Архивистика у служби дигиталног доба``, рад на саветовању у Н.Саду, Архива 

Војводине, ``Архивистика и будућност`` 6-7. 12.2012 

 

 

Преводилачки рад 

 

 

 Превод предговора за књигу Златибора Марковића, Вере Китић и Радмиле 

Поповић ``Страдање Срба на Косову, Малом Косову и Сиринићкој жупи``, 

Београд 2000. 


