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АРХИВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
Поштоване колеге,
остављамо иза себе стару годину, па је неопходно да преиспитамо и сумирамо све оно што смо до сада
урадили у протеклих 365 дана. Година за нама је година можда скромних резултата, али све нас подстиче
да и даље напредујемо и наставимо да се развијамо зарад квалитетније, ефикасније и модерније архивистике. Овде ћемо се подсетити на неке активности Архивистичког друштва Србије током 2017. године.
У првом кварталу ове године објављен је једанаести број Архивског гласника, чиме је одржан континуитет у објављивању архивског гласила на нивоу архивске струке у Србији. Иако невелики обимом,
он свакако представља светионик струке у овим тешким временима, када се врло мало часописа уопште
бави архивистиком. Објављена је и Библиографија архивског прегледа 1955–1999 (2003) колегинице Слободанке Цветковић. С обзиром да су часописи Архивски преглед и Архивски алманах више деценија били
међу водећим часописима у Србији, библиографија радова објављених у овом часопису са пропратним
садржајима свакако представља израз поштовања према достигнућима у архивској служби Србије и
подсетник новим генерацијама на оно што је урађено.
Најзначајнију активност у протеклој 2017. години посвећену унапређење архивске службе и подстицање стручног дијалога архивиста представља организовање четири стручне радионице, одржане
у Прокупљу, Зајечару, Чачку и Новом Саду. Теме о којима се расправљало одабране су према захтевима
архивиста, и показале су се као веома актуелне и важне. Значајан број известилаца са сваке радионице и
веома динамичне дискусије на сваком од ових скупова показатељ су да архивисти у Србији желе да решавају актуелна стручна питања и да држе корак са архивским службама у свету. Оне су показатељ да је
Извршни одбор АДС донео добру одлуку о њиховој организацији када је планирао активности за 2017.
годину. Архиви домаћини успешно су организовали ове
једнодневне радионице. Уз скромну финансијску помоћ Најзначајнија активност у протеклој 2017. години
АДС, сопственим приходима архива домаћина и уз помоћ која се односи на унапређење архивске службе и подспонзора радионице су организоване на изузетно про- стицање стручног дијалога архивиста, јесу четири
фесионалном нивоу. Због тога и овом приликом АДС упу- стручне радионице одржане у Прокупљу, Зајечару,
ћује само похвале и захвалност организаторима, директо- Чачку и Новом Саду. Теме о којима се расправљало
рима и запосленима архива у Прокупљу, Зајечару, Чачку и одабране су по захтевима архивиста и показале су се
као веома актуелне и важне.
Новом Саду. Поред чињенице да је финансијска подршка
Министарства културе и информисања за 2017. годину,
на коју се рачунало при реализацији ових радионица изостала из нама непознатих разлога, АДС је у
сарадњи са овим архивима успело да реализује планирано. Ентузијазам и жеља архивиста да се окупе,
покрену стручни дијалог и покушају да реше велики број нагомиланих проблема у архивистичкој
теорији и пракси омогућили су да се ове радионице одрже. Велику захвалност за њихову реализацију дугујемо и спонзорима: фирмама Металсистеми Плус ДОО из Крагујевца, Тревис ДОО
из Београда и Digital Archiving Solutins DOO из Београда. Извештаји са одржаних радионица
са закључцима биће презентовани у овом броју Гласника.
Схвативши да једино удружени можемо утицати на развој и унапређење заштите културне баштине, АДС је покренуло иницијативу да се у просторијама Републичког завода за заштиту споменика
културе у Београду одржи иницијални конститутивни састанак председника удружења из области
библиотекарства, конзервације, музеологије и архивистике. Разматрана су питања репрезентативности, нормативизације прописа из делатности, квалификације професије и едукације и дошколовања
кадрова. Учесници су се даље договорили о потреби што бржег отпочињања сарадње са Министарством културе и наравно успостављања сарадње између струковних удружења запослених у установама
за заштиту културног наслеђа, на платформи меморандумског разумевања. Састанку су присуствовали
председници свих друштава.
Позитивни ефекти успостављања сарадње удружења запослених у установама за заштиту културног наслеђа били су посебно видљиви крајем 2017. године. Струковна друштва, међу којима и АДС,
хитно су реаговала поводом случаја планираних неједнаких повећања зарада запослених у култури.
Због првобитно донете одлуке да запослени у установама културе чији је оснивач Република Србија
добију повећање од 10%, а установе културе чији је оснивач локална самоуправа 5%, АДС се обратило
Министарству културе и информисања, Министарству финансија и директорима архива у Србији,
упозоравајући да ће на тај начин највећи број запослених у установама културе бити доведен у неравноправан положај. Истичемо и велику заинтересованост медија за овај проблем, иако јавност о овоме

1

КО ДРУ
ИЧ

ВО С
Р

ЧКО Д
ТИ

Ш Т ВО
РУ

БИЈЕ

ШТ

ЈЕ А Р
БИ

ВИ
ХИ С Т

2

Председник АДС
Мирослав Дучић, архивски саветник
СР

акт о каталогизацији. Све је ово било неопходно јер
постоје разлике у систематизацији радних места између Архива Србије, Архива Југославије, Архива Војводине с једне, и локалних архива с друге стране.
АДС је реаговало и поводом спровођења Закона
о одређивању максималног броја запослених у јавном
сектору, скрећући пажњу на већ угрожен опстанак архива када су стручни радници у питању. Поједини архиви, као што су архиви у Шапцу, Кикинди и Белој Цркви, иако покривају значајну територију, сведени су
на испод 10 стално запослених, док нешто више од
тог броја имају архиви у Ужицу, Пожаревцу и Пироту.
Веома мали број архива може се похвалити оптималним бројем запослених у односу на своју територијалну надлежност. Потребно је да се директори архива
у Србији са Архивистичким друштвом обрате Министарству културе и информисања са захтевом да се бар
спречи смањивање броја запослених у архивима, ако
већ није могуће повећање и запошљавање нових стручњака. Ово нарочито напомињемо јер је у току ове
године припремљен и делимично усвојен сет закона о
електронском документу, електронској управи, а
Влада увелико стимулише процес дигитализације. У
том смислу архиви ће имати велики проблем, јер недостаје стручних кадрова на том пољу, а потребно је
обезбедити едукацију и за стручне раднике који већ
раде на тим пословима. Облик и улога архива мења се
из дана у дан, а стиче се утисак да архиви у Срби-

ји стоје у месту и не могу да прате те промене
и поред ентузијазма појединаца.
У овој години је настављена и сарадња са архивским установама и архивским удружењима са земљама
из окружења, пре свега са Босном и Херцеговином,
Хрватском, Словенијом и Мађарском. На позив Архивистичког удружења Босне и Херцеговине у мају ове
године председник АДС је био гост на саветовању у
Јајцу. У октобру је Архивско друштво Словеније одржало скуп у Порторожу, а крајем октобра хрватски
архивисти су одржали конгрес у Задру. Сва ова саветовања организована су на високом нивоу и протекла су
у изузетно доброј атмосфери. Одштампани зборници
радова са сваког саветовања. Изражена је обострана
жеља за даљом сарадњом, тако да са овом праксом треба наставити, и наравно, потребно је проширити сарадњу и на друге земље, ван нашег региона. Трошкови одласка су финансирани од спонзора, док су
средства од чланарине за ову годину сачувана за штампу Архивског гласника.
Одржана је и редовна годишња скупштина АДС,
а Извршни одбор је у складу са могућностима и потребама одржао више састанака. Извршни одбор је
кренуо у припрему активности за 2018. годину. У плану је објављивање Архивског гласника, припрема зборника радова са одржаних радионица и организовање
архивистичког саветовања. Своје чланство и све друге
заинтересоване редовно смо обавештавали путем
сајта Архивистичког друштва Србије. Сарадња са
Друштвом архивских радника Војводине била је
продуктивна.
Као што је свима познато, ни у протеклој години
нисмо добили нови закон о архивској грађи и архивској служби, иако се он већ дуго времена најављује. На
свим одржаним радионицама први у низу закључака
била је констатација о неопходности доношења новог
закона. Друштво и овом приликом апелује на све архивске установе да се много више ангажују на овом
пољу, јер последице недоношења закона већ су одавно
видљиве, а јаз између актуелног времена у коме живимо, у коме делују архиви, и архивског законодавства
сваким је даном све већи. Чињеница је да једино заједно, уједињени око добробити своје струке можемо учинити помак. Зато позивамо директоре архива да уз активности на које су обавезни у својим локалним самоуправама посвете време и архивској струци Србије кроз
помагање активности Архивистичког друштва Србије,
било финансијски, било организационо, као и да мотивишу колеге из сопствених редова да се укључују у активности Друштва. Први корак је уплата чланарине, јер
је она једини сигуран извор финансирања нашег струковног удружења. Као што су архиви чланови Међународног архивског савета, удружења ICARUS и других иностраних удружења обавезни да плаћају чланарине, тако би требало да здушно помажу и домаћа
архивистичка удружења (Друштво архивских радника
Војводине и Архивистичко друштво Србије).

ХИВИС
АР

нисмо детаљније обавештавали. У сваком случају, успех је видљив, па ово једнако повећање зарада
можемо делом приписати и заједничком деловању
струковних удружења запослених у архивима, музејима, библиотекама и удружењу конзерватора.
Архивистичко друштво је брзо реаговало и кад се
уводила каталогизација радних места у архивској делатности. Наиме, надлежна министарства су Архиву
Србије упутила захтев за каталогизацију радних места
у архивској струци. Остали архиви у Србији о овом
важном акту нису обавештени и стога нису били у могућности да учествују у дефинисању радних места која
су карактеристична за локалне и регионалне архиве.
Друштво је сасвим случајно дошло до информације о
овим активностима, брзо је реаговало и сазвало састанак
ИО, што је резултирало тиме да је у кратком временском року исправљена верзија првобитног предлога.
Након тога су обавештени сви локални архиви, који
су имали прилике да дају своје предлоге и примедбе на
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ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА СА ТЕМАТСКИХ РАДИОНИЦА
АРХИВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
У организацији Архивистичког друштва Србије током 2017. године одржане су четири планиране тематске радионице под заједничким називом Пут ка уједначавању архивске праксе. Ове године је због недостатка финансијских средстава изостало међународно саветовање какво је организовано 2016. године на Тари. Зато је АДС настојало да се архивисти окупе и кроз овакве тематске
радионице продискутују о актуелним питањима архивске теорије и праксе. Одржавање ових
радионица било је омогућено захваљујући суорганизаторима – архивима у Прокупљу, Зајечару,
Чачку и Новом Саду, и посебно захваљујући спонзорима, приватним предузећима из Београда
Digital Archiving Solutions DOO, Тревис ДОО и Метал Системи Плус ДОО.

Радионица у Прокупљу, 12. мај 2017.
Преузимање архивске грађе - анализа постојеће праксе
Првој радионици присуствовало је преко 80 представника архива из целе Србије и регистратуре из Топличког округа. Присутне је поздравио директор Историјског архива Топлице у Прокупљу Милан Стојановић, затим председник Архивистичког друштва Србије
Мирослав Дучић, и заменик председника општине
Прокупље, Мирољуб Пауновић. Радно председништво
чинили су Зоран Вељановић, Слободанка Цветковић
и Драган Лекић.

савет да се у ванредним ситуацијама (поплаве и сл.)
обавезно консултује конзерваторска служба Архива
Србије. У дискусији су покренуте и следеће теме: питање правног основа за излучивање стечајне документације у условима непостојања Листе категорија са
роковима чувања; потреба доношења типских листа
категорија за архивску грађу и регистратурски материјал стваралаца у стечају и ликвидацији, као и за судске регистратуре; проблем са смештајним простором
који имају сви архиви; питање да ли треба све што је
до сада дефинисано као „трајно“ преузимати; примедба
да АДС мора бити активно и имати већи утицај у
доношењу закона за поједине области; питање
дефинисања улоге и функције архива – да ли смо ми
културна установа, државни орган или нешто треће?
Указано је на проблем који ће настати због одредби Закона о здравственој документацији и евиденцијама у
области здравства, који прописује знатно дуже
рокове чувања за историје болести; шта радити са
документацијом уништеном у поплавама, да ли се она
може излучити и на који начин; изнет је и предлог да
архиви треба да буду у надлежности Републике, а не
локалних самоуправа.

Уводна излагања имали су: Бошко Ракић (ИА
Краљево) – Преузимање архивске грађе у периоду транзиције друштва, Јасмина Живковић (ИА Пожаревац)
– Архивски фонд као целина – проблеми приликом преузимања, Марија Тодоровић (ИА Крагујевац) – Утицаји
функционалног преузимања архивске грађе за њено даље
коришћење, Југослав Вељковски (ИА Нови Сад) – Преузимање архивске грађе између законске обавезе и реалних
могућности, Зоран Вељановић (Музеј Војводине) –
Преузимање архивске грађе у постјугословенском периоду и Снежана Петров (Архив Србије) – Преузимање
оштећене архивске грађе.
Током дискусије архивисти су износили своја искуства у вези са проблематиком о којој се разговарало
у уводним излагањима, дата су и нека решења. Представници регистратура су постављали питања везана
за њихову комуникацију са Историјским архивом у
Прокупљу. Велики број питања био је упућен колегиници Петров у вези са темом њеног излагања. Дат је

Радионица у Зајечару, 15. јун 2017.
Актуелни тренутак архивске праксе
У сали зајечарског позоришта Зоран Радмиловић
пред преко 60 учесника, архивиста и представника регистратура присутне су у име Града Зајечара поздравили Вујадин Милошевић, градски већник за културу,
Мирослав Дучић, председник Архивистичког друштва
Србије, и Велибор Тодоров, директор Историјског
архива Зајечара. Радно председништво чинили су
Зоран Вељановић, Слободанка Цветковић и Милорад
Јовановић.
Излагали су Јасмина Живковић (ИА Пожаревац) –
Архивска мрежа у Србији – стање и перспектива, Предраг Видановић (ИА Пирот) – Архивска грађа, културно
или национално добро, Љиљана Дожић (АВ) – Примена
стандарда Међународног архивског савета у Архиву
Војводине, Слободанка Цветковић (ИА Пожаревац) –
Архивистичко друштво Србије у актуелном тренутку
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архивске службе, Зоран Вељановић (Музеј Војводине) –
Између међународних стандарда и архивистичке праксе
у Србији (неки моменти из архивистичке праксе архива
у Војводини), Ванда Војводић Мицова (ИА Зрењанин)
– Актуелни тренутак архивске службе у Историјском
архиву Зрењанин, Агим Јанузи (ИА Зајечар) – Архивска
служба Тимочке Крајине – некад и сад, Срђан Сивчев (ИА
Кикинда) – Сређивање, ревизија и аналитичка обрада
фонда Ф. 660 „Општина града Велика Кикинда“, Бошко
Ракић (ИА Краљево) – Актуелни проблеми архивске
службе, Јелена Ковачевић (ИА Крушевац) – Анализа
резултата спроведене едукације архивара у школама
Расинског округа.
Током дискусије покренута су различита питања:

Архива Тузланског кантона.
Радове су презентовали Јасмина Живковић (ИА
Пожаревац) – Евиденције архивске грађе и регистратурског материјала код регистратура – актуелни
проблеми канцеларијског пословања, Драга Миловановић (ИА Краљево) – Регистар архивске грађе – теорија и
пракса, Светлана Перовић Ивовић (Архив Југославије)
– Значај примене електронске документације конзервиране и рестауриране грађе у Архиву Југославије, Татјана
Сегединчев (ИА Суботица) – Израда регистра код неких фондова у Архиву Суботице, Слободанка Цветковић
(ИА Пожаревац) – Евиденције у депоу – Историјски архив Пожаревац и Зоран Вељановић (Музеј Војводине) –
Евиденције у архивским установама Војводине.

однос архива и јавних бележника по питању овере
оригиналних докумената; почетак примене Закона
о општем управном поступку (2016) и у вези с тим
промене чланова који се односе на издавање уверења
по захтевима грађана од стране архива; дилема да
ли је будућност архива у сектору културе или треба
инсистирати на концепту „државног архива“ (у сектору
управе), те је изнет предлог да се при Архивистичком
друштву формира група која би радила на разради
концепта „државног архива“; изнете су информације
о актуелном Нацрту стратегије развоја културе Републике Србије, који је изнет у јавност, и истакнут став
да је потребно да се у јавну расправу укључи и Архивистичко друштво Србије.

У дискусији се говорило о различитим темама.
Директор тузланског архива Омер Зулић указао је на
сличне проблеме у архивској служби БиХ. Учесници
су дискутовали о јединственом архивском информационом систему (ЈАИС), његовим карактеристикама,
предностима и манама и неоходности израде новог
информационог система за архиве; актуелно питање
дигитализације архивске грађе потврђено је као
нужност, али уз претходно сређене и обрађене фондове; истакнути су проблеми са судским регистратурама и некомплетном документацијом истих у процесу решавања захтева за реституцију; указано је на
проблеме приликом вођења Регистра архивске грађе,
истакнута потреба за доношењем упутства за његово
вођење, као и осталих основних евиденција; утврђена је неопходност доношења Закона о архивској грађи и архивској служби, али са дефинисањем органа који
ће се бавити доношењем стручних упутстава; изнет
је проблем због најављене рационализације у државном сектору; изнет је проблем са финансирањем
архива од стране оснивача и суоснивача; истакнуто
је да се смернице за дигитализацију архивске грађе
не би смеле доносити без архивиста и назначена је
потреба за једнообразним начином рада служби
и вођења евиденција.

Радионица у Чачку, 13. септембар 2017.
Евиденције о архивској грађи – ревизија и
нова решења
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Трећа тематска радионица одржана је у библиотеци
чачанског архива, са преко 60 присутних архивских
радника и представника регистратура Моравичког
округа. Гости ове радионице били су и Омер Зулић,
директор ЈУ Архива Тузланског кантона (БиХ) и колега
Нијаз Брбутовић из истог архива. Радно председништво чинили су Зоран Вељановић, Слободанка Цветковић
и Горан Давидовић, и Оливера Милосављевић као записничар. Присутнима се обратила Лела Павловић,
директорка Међуопштинског историјског архива у
Чачку, Зоран Лекић, председник Управног одбора
чачанског архива, Мирослав Дучић, председник Архивистичког друштва Србије, као и Омер Зулић, директор

Учесници су дискутовали о јединственом архивском информационом систему (ЈАИС), његовим
карактеристикама, предностима и манама
и неопходности израде новог информационог
система за архиве.
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Радионица у Новом Саду, 13. октобар 2018.
Зашита архивске грађе на неконвенционалним носачима записа
Велики број архивиста и представника регистратура на радионици у Новом Саду поздравили су директор Историјског архива града Новог Сада Петар Ђурђев, као и председник Архивистичког друштва Србије
Мирослав Дучић. Радно председништво радионице
чинили су Зоран Вељановић, Слободанка Цветковић и
Југослав Вељковски.
Уводне реферате имали су Мирјана Богосављевић
(Архив Србије) – Дигитализација у архивима Србије
– Archivematica, пример софтвера за дигитализацију
прилагођеног архивима, Снежана Петров (Архив
Србије) – Микрофилмовање и дигитализација – угао конзерватора, Марија Тодоровић (ИА Крагујевац) – Примена информатике у здравственим установама, Јасмина
Живковић (ИА Пожаревац) – Електронски системи у
органима управе и Ненад Грачанин (ИА Новог Сада) –
Архивска књига – интернет-апликација.
Дискусија је покренула питање досадашњег функцинисања електронске управе на примеру електронске
писарнице, са конкретним примерима из праксе; указано је на проблеме у процесу дигитализације, посебно
неадекватног софтвера и смерница за дигитализацију и
претрагу дигитализованог; изнети су примери на пољу
дигитализације у појединим архивима; предложено да
се Комисија АДС за дигитализацију активира и крене
са реализацијом планова за едукацију архивиста; учесници скупа су информисани о законским решењима
која су донета или су у процедури (Уредба о електронском пословању органа државне управе, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању, и
Закон о електронској управи) и изнето је очекивање да
ће ускоро бити донет и Закон о архивској грађи и архивској служби; говорило се и о новооснованом Националном центру за дигитализацију и Аудиовизуелном
архиву при Српској академији наука, о њиховој будућој
функцији и делатности.
Детаљни извештаји са одржаних радионица
доступни су на сајту Архивистичког друштва Србије
www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs.
Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац
Оливера Милосављевић, архивски саветник
Међуопштински историјски архив Чачак
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Систематизовани закључци
са тематских радионица у
организацији АДС и архива у
Прокупљу, Зајечару, Чачку и
Новом Саду током 2017. године
Пут ка уједначавању архивске праксе
Као резултат излагања и дискусије на тематским
радионицама одржаним током 2017. године у организацији Архивистичког друштва Србије и архива у
Прокупљу, Зајечару, Чачку и Новом Саду током 2017.
године дефинисани су закључци на свакој од радионица. За потребе објављивања они су систематизовани
како би се избегла понављања.
• Неопходно је доношење Закона о архивској грађи и
архивској служби као један од елементарних услова
за даљи рад и развој архивске службе у Србији.
• Предлаже се дефинисање архивске грађе као националног добра под заштитом државе, чиме би се по
аналогији статусно регулисао положај архива као
државних институција.
• Неопходно је да архивисти буду укључени у процесе и комисије које се формирају при Министарству културе и информисања Републике Србије, а
који се тичу рада архива и архивске службе.
• Размотрити концепт „државног архива“, односно
позиције архива у оквиру државне управе, а не сектора културе.
• Законом предвидети формирање стручног тела
на нивоу Републике које ће доносити обавезујућа
стручна упутства и препоруке у смислу усклађивања архивске праксе.
• Законом о архивској грађи и архивској служби дефинисати архивску мрежу и њено функционисање.
• Уједначити и стандардизовати рад у архивима јасним и модернизованим прописима.
• Обезбедити јединствен извор финансирања архива
– Министарство културе и информисања Републике
Србије (у постојећим условима).
• У постојећем систему у коме делује архивска служба Србије потребно је да јединице локалне самоуправе извршавају обавезе у погледу суфинансирања архива у складу са прописима.
• Потребно је ускладити домаћу архивску праксу са
међународним архивистичким стандардима.
• Неопходно је подмлађивање и стручно усавршавање кадрова у архивској струци.
• Архиве изузети од рационализације броја запослених, јер већ раде на кадровском минимуму.
• Обезбедити елементарне услове за рад архива –
адекватан простор, опрему и кадрове.
• Дефинисати статус Архивистичког друштво Србије у архивској служби Србије, реорганизовати га
и учинити ефикаснијим. Уредити однос Архиви-
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ситичког друштва Србије и свих архива на терито• У случају оштећења архивске грађе услед елерији Републике Србије у погледу финансирања, чламентарних непогода обратити се конзерваторској
нарине и ангажованости архивских институција и
служби Архива Србије ради давања препорука мера
запослених у архивима у раду Друштва.
за заштиту и хитно реаговање.
Афирмисање Друштва и укључивање његових пред• Код Министарства правде покренути иницијативу
ставника у израду законских и подзаконских решеза измену Судског пословника у делу који се одноња и стручних упутстава који се односе на архиве и
си на примопредају архивске грађе као фондовских
архивску грађу.
целина (чл. 240) и интензивирати поступак доношења појединачних листа категорија са роковима
Укључивање архивиста и Архивистичког друштва
чувања за све правосудне органе.
у процес израде Стратегије културе Републике
Србије.
• Указати Министарству здравља на проблем који
ће настати применом Закона о здравственој
Неопходно је да архивисти буду укључени у продоку-ментацији и евиденцијама у области
цес израде закона и подзаконских аката у делу
здравства у вези са роковима чувања појединих
који се односи на архивску грађу у настајању.
категорија документарног материјала услед
Зато је потребно формирати комсију при АДС
хиперпродукције истог и недостатка смештајног
која ће успоставити контакте са различитим
простора, и у регистратурама и у
Министарствима и бити
Неопходно
је
доношење
Закона
архивима. Наставити рад на дозадужена за праћење нових
ношењу Оријентационих листа
о
архивској
грађи
и
архивској
законских прописа у том
категорија са роковима чувања за
служби
као
један
од
елементарпогледу.
здравствене установе како би се
Неопходна је стална сарадња них услова за даљи рад и развој
што брже превазишли проблеми
архивске службе у Србији.
Архивистичког
друштва
око преузимања и излучивања
Срби-је и Архива Србије као
езвредног
регистратурског
матичног архива, заједничко наступање у погледу
материјала у области здравства.
заштите архивске грађе као културне баштине и
• Утврдити са Архивом Србије процедуре око разунапређења архивске службе у Србији.
граничења надлежности локалних архива и Архива
Неопходна је категоризација стваралаца архивске
Србије код појединих регистратура које су у надграђе и темељнија валоризација архивске грађе и
лежности Архива Србије (централе) и њихових
регистратурског материјала (ревизија Препорука
филијала на подручју надлежности локалних архива.
критеријума за израду листе приоритетхних
•
Формирати комисију архивиста од који раде
регистратура из 1969. и Препорука за селективно
на уносу података у Регистар архивске грађе,
праћење стваралаца регистратурског материјала
размотрити постојећи образац и његове рубрике,
и архивске грађе из 1986).
њихову сврсисходност и дати прецизна упутства
Неопходна је стандардизација процеса рада и
о вођењу истог, односно других образаца према
описа документарног материјала код стваралаца
Правилнику о регистрима архивске грађе.
и у архивима, без обзира да ли се ти процеси
• Електронско вођење евиденција у архиву убрзало
одвијају у електронском или традиционалном,
би и поједноставило рад са архивском грађом, одноаналогном окружењу. Потребно је консултовање
сно информацијама о архивској грађи. Постојећи
архивиста и архива у погледу увођења електронског
начин вођења евиденција у информатичкој ери је
пословања, посебно у органима државне управе, у
превазиђен.
смислу праћења процеса заштите архивске грађе у
настајању.
• Дигитализација није само дигитализација архивске
грађе, већ дигитализација рада у архивима, чиме
Преузимање архивске грађе подразумева доследну
би се радни процеси у архивима уједначили, па и
примену прописа о канцеларијском и архивском
вођење евиденција о архивској грађи.
пословању, односно регистратурску стређеност и
постојање регистратурских евиденција. Уједначити
• Дигитализовање рада у архивима мора да подархивску праксу у случајевима везаним за приморазумева заједнички рад архивиста и информатипредају архивске грађе.
чара у изналажењу најфункционалнијих решења.
Архиви нису сервис регистратура – неопходно
• У циљу ефикасности и унифицирања рада у
је обучити администраторе у регистратурама за
архивима потребна је израда одговарајућег софтпослове канцеларијског и архивског пословања
вера – информационог система за архиве који ће
и инситирати на доследној примени прописа из
пратити процес управљања архивском грађом
канцеларијског и архивског пословања.
и информацијама о архивској грађи од њеног
настанака у регистратурама до финализације у
Настојати да и у случајевима стечајева стечајни
обради у архиву (дигитализација, публиковање,
управници израде листе категорија са роковима
коришћење).
чувања на основу којих ће се вршити одабирање
архивске грађе и излучивање безвредног регистр• Утврдити јасне критеријуме за дигитализацију аратурског материјала.
хивске грађе у архивима. Дигитализација је скуп
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•
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•

•

•
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Архивски гласник 12 2017.
процес који мора бити економски оправдан. Не
може се и није неопходно дигитализовати све
што је у архивима у Србији, сва архивска грађа
није подједнако значајна нити корисницима интересантна.
• Основни предуслов за дигитализацију архивске
грађе у архивима мора бити сређеност и обрађеност фондова. Дигитализација несређене архивске
грађе не значи њену лакшу доступност, већ нарушавање основних архивистичких принципа.
• Дигитализовати пре свега обавештајна средства, а
затим најзначајнија и најважнија документа, према
претходно утврђеним кретеријумима.

• Микрофилмовање и даље остаје као најсигурнији и
најтрајнији облик заштите оригиналног документа,
а дигитализација је неопходна као начин за бржу и
већу доступност.
• Дигитализација у архивима подразумева и увођење
нових занимања, запошавање нових, информатички
обучених кадрова, набавку адекватне опреме и
опремање простора за те процесе.
• Неопходно је континуирана едукација архивиста и
на пољу информатике и нових технологија, односно
примене електронског пословања у архивима.
Појединачни закључци са сваке од радионица доступни су на сајту Архивистичког друштва Србије
www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs.
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Посета Националном архиву Републике Кореје
На позив Националног архива Републике
Кореје делегација коју
су чинили представници Архива Србије,
Министарства културе
и информисања и Министарства за државну
управу и локалну самоуправу боравили су у
посети Националном
архиву Републике Кореје (National Archives
Seoul) од 16. до 23. септембра 2017. године.
Циљ посете српске делегације био је потписивање
Меморандума о разумевању и упознавање са достигнућима у Националном архиву Републике Кореје
у вези са електронским архивирањем документа у
оквиру међународне радионице о дигиталним архивима. Српску делегацију чинили су представници
Минитарства културе и информисања – Александра
Фулгоси, помоћник министра, и Невенка Михајловић,
саветник, затим представник Министарства државне
управе Милан Јосимов, саветник, и представници Архива Србије др Љубинка Шкодрић, руководилац Одељења за коришћење архивске грађе и техничку заштиту,
Славица Соломун, руководилац Одељења архивске
грађе новог периода, Вера Филиповић, архивски саветник, Петар Росић, виши архивист, и Александра
Јаношев, стручњак за информационе технологије.
Првог дана посете после протоколарног представљања обе делегације уводна излагања имали су предедник Националног архива Републике Кореје господин Санг Јинг Ли (Sang Јin Lee), помоћник министра
културе и информисања Републике Србије Александра
Фулгоси и др Љубинка Шкодрић, представник Архива
Србије. Потписивање Меморандума о разумевању обављено је између Националног архива Кореје и Архива
Србије. Меморандумом је предвиђена сарадња у обла-

сти архивске делатности, размена стручњака за учешће на
семинарима, размена
копија архивских докумената и публикација
и заједничко организовање предавања и
изложби
архивских
докумената.
Генерални директор Националног архива Републике Кореје
Ким Џејсон (Kim Jason упознао нас је са историјатом Кореје и династије
Чосон ( Joseon), као и организацијом и делатношћу
Националног архива Кореје.
Организација архивске службе у Националном архиву Републике Кореје и начин сређивања и обраде
архивске грађе разликује се у односу на архивску службу у Републици Србији.
Главна административна зграда (Headquater), смештена је у блоку владиних зграда у Сеулу.
Национални архив у Сеулу (National Archives Seoul)
има четири зграде, које се функционално разликују:
- Централна зграда Националног архива у Сеулу
(Central Respository Seoul) са пратећим техничким
службама и Главним депоом реконструисана је и
архив je отворен 23. 04. 2008. године.
- Председнички архив – архив Председника Кореје
(President Archives) у Сеђонгу (Sejong) – отворен je
2015. године. Сеђонг је нови град, удаљен око 200
км од Сеула, плански грађен као седиште државне
администрације. Планирано је да цела корејска влада
и сва министарства буду смештени у овом граду.
Засад то још није у потпуности остварено. У Сенђонгу су само два министарства, од којих је једно
Министарство културе, спорта и туризма. Део српске делегације је приликом обиласка Председничког
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архива примио помоћник министра културе, спорта
и туризма.
- Зграда депоа у Пусану (Respository Busan) користи
се од 1984. године.
- Зграда депоа у Диђону (Respository Deajeon) отпочела је са радом 2013. године.
У оквиру радионице о дигиталним архивима српска делегација имала је прилике да прати излагања представника Националног архива Кореје и Владе Републике Кореје о пракси Владе, о управљању подацима, електронском архивирању докумената у Републици Кореји

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију
Националног архива у Сеулу

Депо Националног архива у Сеулу
и дигитализацији архивске грађе, као и коришћењу
најсавременијег „клауд“ система за складиштење архивске грађе у електронском облику. Процес дигитализације и електронског архивирања докумената започет
је 1992. године, а 2005. државна управa је престала да
користи папирна документа, изузимајући министарства војске и државне безбедности. На развоју и унапређењу програма е-управе корејски стручњаци раде
од 2001. године. У почетку је десетак компанија радило на развоју софтвера и програма е-управе, што је
довело до неуједначености у раду државне управе.
Данас је државна управа јединствена, као и техничка
опрема, која је стандардизована за целу државну управу
у Републици Кореји.
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Представници Архива Србије упознали су корејске
колеге са радом Архива Србије. Руководилац Одељења
архивске грађе новог периода Славица Соломун презентацијом Историја управљања архивском грађом и
текућа пракса у Србији представила је делатност Архива Србије.
Члан српске делегације Милан Јосимов, саветник
у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, изнео је текуће стање у вези са е-управом у Србији
и изложио даље планове Владе Србије и ресорних министарстава за развој е-управе.
Сви чланови српске делегације су активно учествовали у дискусијама. Настојали су да добију што
више информација о електронској управи и другим
сегментима архивске службе у Републици Кореји. Велико интересовање архивских стручњака из Републике
Кореје владало је за архивску делатност у Републици
Србији. Највише их је интересовала архивска мрежа и
заштита архивске грађе српског порекла ван граница
Србије. На бројна питања одговарали су српски представници.
За време боравка у Кореји за представнике српске делегације организована је поменута посета Председничком архиву Кореје у Сеђонгу, као и обилазак
централне зграде Националног архива у Сеулу са
неколико пратећих техничких служби. За разлику од
Србије, где је архив Кинотеке посебан архив, у Кореји чување и обрада звучних и визуелних снимака спада у надлежност Националног архива. Чланови српске делегације обишли су службе за
микрофилмовање, скенирање, конзервацију и рестаурацију, аудио-визуелну службу и депо. Колеге из архива у Кореји су нас детаљно упознале са радом
свих служби и техничком опремљеношћу архива.
Информисали су нас да су најстарија документа и
око 500 књига које се односе на владарску династију
Чосон из 14. века микрофилмовани и дигитализовани. Савремена документа се у регистратурама селектују, а оригинали, који се трајно чувају, долазе у
архив и смештају се у депо. Од целокупног смештајног простора у депоима архивском грађом попуњено је
40%, од чега 60% заузима архивска грађа у папирном
облику. Дигитализовано је 15% архивске грађе. По одређеном плану и приoритету врши се микрофилмовање и дигитализација у зависности од значаја и
потраживања докумената. Провера стања дигитализованих докумената врши се сваке пете године. Чланови делегације обишли су издвојену просторију
Депоа, Салу славних, чији су зидови и под од
храстовог дрвета. Ту се налази најзначајнија архивска
грађа, смештена у кутије од храстовине. По речима
руководиоца депоа храстово дрво је најбољи начин
заштите оригиналне архивске грађе. Последњих
година коришћење архивске грађе се углавном
обавља даљински приступом оним базама података
које су отворене за јавност – без посете читаоници.
Представници српске делегације – коју су чинили
Александра Фулгоси, помоћник министра културе
и информисања, Невенка Михајловић, саветник у
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тива да се идуће године узврати посета корејских колега и организује семинар о дигитализацији, е-управи,
конзервацији и рестаурацији у Београду, а 2019.
године да се приреде заједничке изложбе поводом тридесет година од успостављања дипломатских односа
Републике Србије ( Југославије) и Републике Кореје,
као и изложбе записа из Србије и Кореје унетих у Листу светске баштине.
После недељу дана проведених у Кореји чланови
делегације вратили су се у Београд са упечатљивим
утисцима и новим сазнањима о држави, култури,
архивској струци и животу људи и обичајима у данашњој Кореји, која представља мешавину традиционалног азијског и модерног, глобално оријентисаног
друштва.
Вера Филиповић, архивски саветник
Петар Росић, виши архивист
Архив Србије
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Министарству културе и информисања, Милан Јосимов, саветник у Министарству за државну управу
и локалну самоуправу и др Љубинка Шкодрић,
представник Архива Србије – имали су сусрете и
разговоре са помоћником министра државне управе
и помоћником министра културе, спорта и туризма
Републике Кореје.
Осим званичног дела посете чланови српске делегације су имали прилику да посете традиционално
корејско позориште у Корејској кући, савремено позориште пантомиме, Народни музеј Кореје и Комплекс
краљевских палата Гјонгбокгунг, саграђен по узору на
Забрањени град у Пекингу.
Последњег дана боравка у Кореји одржана је завршна церемонија представника српске и корејске делегације. На њој су изнети предлози о будућој сарадњи
између Архива Србије и Националног архива Кореје.
Од представника Архива Србије потекла је иниција-

У МЕМОРИЈАЛНОМ ЦЕНТРУ ЈАД ВАШЕМ У ЈЕРУСАЛИМУ
ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА АРХИВИСТЕ И БИБЛИОТЕКАРЕ ИЗ СРБИЈЕ
У западном делу Јерусалима, на узвисини названој
Планина сећања (или Планина Херцл – по Теодору
Херцлу, оснивачу ционистичког покрета), налази се
меморијални центар Јад Вашем. У питању је место на
коме се негује сећање на око шест милиона жртава
Холокауста. Меморијални центар је издвојен комплекс,
који у свом саставу има више установа: Музеј историје Холокауста, Музеј уметности Холокауста, Међународни институт за истраживање Холокауста, Међународну школу за студије Холокауста, те архив,
библиотеку и издавачку кућу. У оквиру комплекса се
налазе и изложбени павиљон, визуелни и центар за
учење, као и бројна и упечатљива спомен-обележја.
Све то заједно твори јединствену меморијалну, архитектонску и пејзажну целину, која свој задатак
остварује ослањајући се на четири тзв. стуба сећања
– комеморацију, документацију, истраживање и едукацију.
Управо је едукација област у којој је остварена
значајна сарадња између Јад Вашема и установа Републике Србије. Наиме, до сада је у меморијалном центру око две стотине наставника из Србије обучено
да предаје о Холокаусту. Обука је спровођена путем
семинара намењених професионалном развоју, а у организацији Одељења за Европу Међународне школе за
студије Холокауста. У периоду од 4. до 11. децембра
прошле године ово одељење је заједно са архивом и
библиотеком Јад Вашема први пут уприличило семинар
за архивисте и библиотекаре. Циљ семинара је био
унапређивање стручних капацитета професионалаца
који се баве архивском грађом и публикацијама у вези
са Холокаустом. У складу са тим је био конципиран и
програм: уз подизање општег нивоа знања о Холокаусту, настојало се да се учесницима у што већој мери
пренесу професионална искуства колега из Јад Вашема.
Семинар је поздравним говором отворио Милутин

Станојевић, амбасадор Републике Србије у Израелу.
Након тога присутнима се у име организатора обратила Ришел Бад Каплан, директорка Европског одељења Међународне школе. Уследило је представљање
учесника, колегиница и колега из Војног архива,
Универзитетске библиотеке Светозар Марковић, Историјског архива Београда, Музеја жртава геноцида,
Архива Војводине, Историјског архива града Новог
Сада, Матице српске, Централне библиотеке Универзитета у Новом Саду, Градске народне библиотеке
Жарко Зрењанин, Историјског архива Суботица и
Градске библиотеке Суботица. Убрзо се прешло на
активности из програма семинара – представљање
архива и библиотеке Јад Вашема, обилазак споменобележја у оквиру комплекса уз пратњу водича, те
предавање на тему едукативног концепта Међународне
школе за студије Холокауста.

Управо је едукација област у којој је остварена
значајна сарадња између Јад Вашема и установа
Републике Србије. Наиме, до сада је у меморијалном
центру око две стотине наставника из Србије
обучено да предаје о Холокаусту.
Наредног дана, 5. децембра, учесници су са водичем обишли Музеј историје Холокауста, да би им потом
била представљена централна база података о жртвама
Холокауста. После разговора о утисцима из музеја
одржано је предавање Од модерног антисемитизма до
нацистичке идеологије, те обилазак Музеја Израела уз
пратњу водича.
У среду, 6. децембра, најпре су представљени
методи рада архива Јад Вашема, након чега су учесници
проведени кроз лабораторију за конзервацију, део
депоа и центар за дигитализацију архива. Уследило
је представљање рада са филмском грађом, обилазак
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Александар Бурсаћ, архивист
Архив Војводине, Нови Сад
СР

зграда Међународне школе за студије Холокауста

ЧКО Д
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учесници семинара са амбасадором Републике Србије у
Израелу

посвећеног уништеним јеврејским заједницама у Европи, уследио је завршни панел, на коме су разматрана
искуства са семинара. Опроштајна вечера је уприличена касније истог дана, а наредног, 11. децембра, учесници су се вратили у Србију.
Поред изванредне гостољубивости и високог нивоа организованости домаћина, оно што се намеће као
главни утисак са семинара је да се у Јад Вашему (и
архиву као његовом саставном делу) поред неговања
сећања веома велика пажња посвећује раду са корисницима. Циљ је да се Холокауст представи на оном
нивоу који оставља најјачи утисак, а то је увидом у
личне приче жртава. У том смислу у Јад Вашему се,
након идентификације (до сада су утврђена имена више
од 4,5 милиона жртава), инсистира на максималној
доступности архивске грађе. Центар кроз непрестане
контакте са установама и особама које поседују документа у вези са Холокаустом настоји да дође до што
већег броја докумената, било копија, било оригинала.
Притом, све што у архив меморијалног центра уђе у
најкраћем року се дигитализује и поставља на интранет центра, односно, уколико одредбе уговора са имаоцем оригиналног документа то дозвољавају, на интернет.
Да би се овај процес што ефикасније одвијао, подељен је на фазе. Сваком од њих се бави по један тим,
чиме се подстиче убрзавање поступка, једнообразност
описа, усавршавање експерата и крајње искоришћавање технолошких капацитета. Процес почиње прикупљањем основних података о јединици архивске
грађе. Потом се прелази на сређивање, па на скенирање, након чега се грађа одлаже у депо и више се са
њом, осим у сврхе конзервације и рестаурације, физички не долази у контакт. Метаподаци (опис докумената)
и мултимедија (скенови) се здружују, израђује се аналитички опис на хебрејском, који се преводи на
енглески. Поступак се окончава индексирањем имена
која се помињу у документима, чиме се омогућује повезивање са другим документима и артефактима у поседу
меморијалног центра у којима се помињу исте особе,
што у перспективи отвара могућност за реконструисање личних прича жртава Холокауста. Ово последње,
наравно, ради се уз неизоставно коришћење алата за
претрагу, чијем се одржавању и унапређивању, посебно
у погледу препознавања различитих варијанти личних и
географских имена, поклања велика пажња.
У закључку можемо рећи да је семинар у Јад Вашему испунио своју сврху. Уз успостављене међусобне
и контакте са колегама из центра, учесници су имали
прилику да сазнају како се до крајности искоришћавају модерне технологије у сврху заштите и омогућавања доступности архивске и библиотечке грађе. Остаје да колегинице и колеге запослени у установама које
још увек нису кренуле путем модернизације, у чему се
у Јад Вашему далеко одмакло, покушају да у свом раду
примене бар део искустава стечених на семинару, за
добробит културног наслеђа наше земље.
ХИВИС
АР

изложбе личних ствари жртава Холокауста уз пратњу
водича, те учествовање у радионици на којој су анализирана два документа који говоре о депортацији
немачких Јевреја из Диселдорфа у Ригу.
Следећег дана, 7. децембра, учесницима је представљен центар за учење, а потом и документација о
Холокаусту на подручју Србије која се налази у архиву
Јад Вашема. Потом је приказан едукативни материјал
Естер организације Тераформинг, да би се након тога
приступило радионици у склопу које је анализиран
свакодневни живот у Варшавском гету. У остатку дана
су библиотекари и архивисти имали одвојене програме
– архивистима је приказано на који начин архив Јад
Вашема долази до архивске грађе, те су уведени у методе
рада информативне службе архива, да би на крају и
сами испробали информациони систем за претрагу
докумената у оквиру интранета архива.
У петак 8. децембра, након предавања Коначно решење у филму, фотографијама и документима, учесници
су са водичем обишли Стари град у Јерусалиму, док је
субота била резервисана за обилазак Мртвог мора и
остатака пустињске тврђаве Масада.
Последњег дана семинара је приређен обилазак
галерије са радовима уметника жртава Холокауста, а
након тога разговор са госпођом Лили Гомбуш, која је
преживела Аушвиц. После обиласка спомен-обележја
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НАЈСРЕЂЕНИЈА АРХИВА НАЈСТАРИЈЕ СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
СТРАДАЛА У ПОЖАРУ
Прва крагујевачка гимназија, репрезентативно престоничко здање Милошеве Србије, подигнуто давне 1833. године, споменик културе под заштитом
државе, кривицом бахатог пиромана преко ноћи остала је без вредне архивске
грађе, коју је марљиво и поносно чувала годинама.
Пожар који је осумњичени Н. Г. подметнуо у четири школске канцеларије
4. јануара ове године, (директорској, секретаријату, рачуноводству и наставничкој) и учионици за стране језике прогутао је раритетан школски намештај из 19. века и столарију постављену при усељењу школске зграде, из 1887.
године. Заједно са школским инвентаром страдале су и вредне уметничке слике, захвалнице, јубилеји, један део библиотечког фонда, признања са школских
такмичења и знатан део непреузетог архивског фонда ове угледне крагујевачке средње школе.
О интензитету и јачини ватрене стихије која је у два сата по поноћи захватила лево крило школске зграде сведоче истопљени школски печати и штамбиљи, закључани у металној каси секретаријата, нагорели остаци уништене
службене документације, поцрнели зидови и таваница дирекције школе, као
и мирис паљевине, који ће још дуго запослене подсећати на детаље овог немилог догађаја.
Иако су припадници крагујевачке ватрогасно-спасилачке јединице за
врло кратко време угасили пожар у школској згради, а надлежно министарство и локална самоуправа обећали да ће издвојити значајна финансијска средства за санацију причињене вишемилионске материјалне штете, школа је
неповратно изгубила богату, вредну и оригиналну архивску грађу доказног,
културно-историјског и научног карактера. На основу непосредног прегледа
архивске грађе, извршеног код стваралаца, констатовано је да је највише страдала документација о делатности школе. Она је из оперативних разлога
била смештена у дирекцији установе. Нарочита штета је причињена
матичним књигама ученика, евиденцији о васпитно-образовном раду, успеху ученика, полагању испита, подели предмета на наставнике, као и евиденцији издатих јавних исправа (регистрима издатих сведочанстава и диплома).
Казна запрећена пироману за тешко кривично дело против опште сигурности (од једне до осам година затвора) не може да надокнади вредност службених школских списа, претворених у пепео, који су веран доказ стручног
рада и развоја установе у протеклом периоду. Ватрена стихија неповратно је
однела и уништила службену документацију која се чувала у канцеларијама
које су биле запаљене: летопис школе, деловоднике, матичне књиге ученика,
разредне књиге, записнике Школског одбора и Наставничког већа, важећу
нормативу, програме рада школе, архивску књигу, пројектну документацију
за извођење грађевинских радова на школској згради, записнике о положеним
испитима, спискове стипендираних ученика, конкурсну документацију, уговоре о купопродаји станова, спискове издатих сведочанстава и диплома, а
такође је изгорела и сигурносна копија електронских докумената школе. Детаљан попис уништених и ватром оштећених докумената је у току, спроводи
га посебно именована комисија, коју води референт задужен за послове
канцеларијског и архивског пословања, под стручним надзором надлежног
архива.
Из обимног службеног досијеа школе који се води у Архиву фотокопирана је и достављена регистратури комплетна документација о канцеларијско-архивском пословању школе (сви записници о извршеном стручном
надзору, решења о излучивању са списковима излученог регистратурског
материјала, правилник са листом категорија регистратурског материјала са
роковима чувања, архивска књига и записници о преузетој архивској грађи).
Достављањем ових фотокопија реконструисано је стање ранијег канцеларијског пословања ствараоца, које садржи квалитативно-квантитативне податке
о стању архивског фонда у настајању пре његовог оштећења. Самим
тим школи је омогућено да изврши систематски попис спаљених
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вратити уништено, ако имамо резултат евиденције,
ми имамо доказе фондовског постојања, оличене
у хронолошко-структуралном попису јединица архивске грађе, са прецизним подацима о њеном квалитету и квантитету. У конкретном случају стваралац је
искористио доказну снагу основне евиденције за
процену вредности причињене материјалне штете и
обнову сарадње са надлежним архивом. Подаци из
основне евиденције ствараоца послужиће као основ
за израду потврде о уништеној архивској грађи,
коју ће школа надаље давати ученицима да би пред
надлежним судом добили јавну исправу o стеченом
образовању. Архив ће пак оштећење архивског
фонда надоместити подацима о постојању уништене
архивске грађе и преузимањем преосталог регистратурског материјала ствараоца, који ће на тај начин
заменити категорије уништене архивске грађе.
Судбина крагујевачке гимназије би вероватно била
другачија да је поред инсталираног видео-надзора имала физичко обезбеђење 24 сата, које јој је својевремено укинуто због штедње. Остаје да се запитамо какво
обезбеђење имају зграде архива у Србији? Да ли систематизација радних места у архивима обухвата радно
место чувара архива, како су заштићени закупљени,
дислоцирани архивски депои неких установа заштите,
у којима се чува архивска грађа бројних стечајних
дужника, преузета по сили закона? Ова и многа друга
отворена стручна питања архивска служба треба да
реши у сарадњи са надлежним министарством, у циљу
одговорнијег чувања архивског фонда Републике
Србије.
Марија Тодоровић, архивски саветник
Историјски архив Шумадије, Крагујевац
СР

инвентарних јединица архивске грађе, прегледом фотокопије сопствене евиденције коју је
сукцесивно, уредно и одговорно доставила надлежном архиву. Елиминацијом излученог безвредног регистратурског материјала и преузете архивске грађе,
који су уредно забележени у основној евиденцији,
достављеној Архиву, убрзан је поступак идентификације спаљених и уништених пословних докумената,
за реализацију одштетног захтева пред надлежним
судом.
Спаљивањем школске архиве отежана је допуна архивског фонда Прве крагујевачке гимназије из периода 1918–1959, чија је архивска грађа потпуно архивистички сређена и вишеструко коришћена у приватно-правне сврхе и за потребе стручног и научноистраживачког рада. Са друге стране, уништење вредних архивалија створило је проблеме ствараоцу код
издавања дупликата јавних исправа (диплома, сведочанстава) о стеченом образовању ученика. Због уништених евиденција о ученицима школа је принуђена
да процедуру издавања јавних исправа врши преко
суда, у складу са важећим прописима (чл. 81. и 84. Закона о средњем образовању и васпитању, Службени
гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, Правилник о евиденцији у средњој школи, Службени гласник РС бр.
31/06, 51/06, 44/13, 55/14, 73/16). Према чл. 84.
наведеног закона, школа не може издати јавну исправу
ученику у случају када је уништена или нестала евиденција о стеченом образовању, односно архивска грађа. Лицу које нема оригиналну исправу о завршеном
образовању школа издаје потврду о уништењу документације (архивске грађе) и упућује га да поднесе захтев надлежном суду. На основу приложених доказа суд
ће у ванпарничном поступку донети решење, које ће у
потпуности заменити оригиналну јавну исправу школе
о стеченом образовању.
Уништене архивалије финансијске провенијенције
служба рачуноводства је на известан начин надоместила прибављањем копија оригиналних докумената које
је својевремено достављала Филијали Управе за трезор у Крагујевцу. Ради санирања последица пожара
Служба за заштиту архивске грађе ван архива пружила је стручну помоћ ствараоцу фотокопирањем регистратурског досијеа који се води у Архиву и издавањем стручних упутстава. Након обављених консултација са стручњацима Лабораторије за конзервацију и
рестаурацију при Архиву Србије (Снежана Петров) и
Архиву Југославије (Светлана Перовић Ивовић) регистратури су пренета корисна упутства која се тичу
конзерваторско-рестаураторског третмана крте, лако
ломљиве, поцрнеле и нагореле архивске грађе. Дати су
предлози за снимање, односно дигитализацију оштећених архивалија у циљу њихове оперативне употребе, да
би се предупредило њихово евентуално уништење.
Основна евиденција о регистратурском материјалу
ствараоца, на примеру паљења школске архиве у крагујевачкој гимназији, требало би да опомене многе
ствараоце, професионалне архивисте и архиве да компатибилна заштита докумената мора имати резултат.
И кад се архивски фонд уништи, кад не можемо

Реч-две о евиденцијама
Ажурирање података за Централни регистар аривске грађе и објављени радови последњих година указују на неуједначеност у примени, али и различита тумачења у поступку вођења евиденција које су архиви
дужни да воде. Размимоилажењa постоје и у схватању
појмова „евиденција“ и „информативна средства“. Неуједначеност у раду донекле произилази из терминолошке и процедуралне непрецизности Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94, 52/11 и
др. закони) и подзаконских акaта донетих на основу
њега. С обзиром на све раније изнете дилеме, мислимо
да је, када причамо о евиденцијама, потребно кренути
испочетка, с нагласком на нормативна правила и терминолошку доследност. Сама реч евиденција (лaт. evidentia) значи очигледност, очевидност, преглед из кога
се види да је нешто постојало, да се нешто збило, да је
нешто урађено. Обавезе за вођење евидениција, врсте
и чињенице које се уписују у евиденције прописују
се законом. Евиденције воде државни органи, носиоци јавних овлашћења – установе и друге организације
када су за то овлашћене законом. Садржина и начин
вођења евиденција прописују се подзаконским актом.
Подзаконски акт најчешће доноси надлежни орган
управе, изузетно могу и друге организације када је то

Архивски гласник 12 2017.
изричито предвиђено законом. Подзаконским актом
не могу се проширивати права и обавезе правних лица
утврђена законом, али он мора да садржи све елементе
за извршење закона. У том смислу, одредбама Закона
о културним добрима прописано је да се за културна
добра воде регистри и централни регистри културних
добара по врстама културних добара. За архивску грађу централни регистар води Архив Србије. Законом је
одређено да се и за добра која уживају претходну заштиту (у нашем случају регистратурски материјал) води
евиденција. Министар културе прописује који се подаци о културном добру уписују у регистар, начин на
који се води регистар културних добара и централни
регистар културних добара, начин вођења евиденција о културним добрима која уживају претходну
заштиту, по врстама. На основу ових овлашћења, за
заштиту регистратурског материјала и архивске грађе
министар је донео два подзаконска акта: Правилник
о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту (Сл. гласник РС
бр. 28/96) и Правилник о регистрима архивске грађе
(Сл. гласник РС бр. 24/97).
Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту
наводи да се као евиденција о регистратурском материјалу воде регистар активних регистратура, картотека регистратура, досије регистратура и регистар
регистратура које су престале с радом. У ствари, то су
посебне евиденције, јер се за сваку посебно прописују
подаци који се уносе. О регистратурама (ствараоцима)
води се регистар активних и регистар пасивних регистратура, а о регистратурском материјалу (и архивској
грађи) води се картон регистратуре. Досије регистратуре не може бити евиденција, већ, као што само
значење речи досије каже, техничка јединица у коју се
улажу сви списи и сва акта који се тичу једног предмета, у нашем случају сва документација везана за једну регистратуру и регистратурски материјал који она
ствара. Правилником се појам „регистратура“ изводи
из законске дефиниције регистратурског материјала.
У набрајању стваралаца изостављени су термини „предузеће“ и „друга правна лица“, тиме је сужен круг стваралаца регистратурског материјала у односу на правна лица за које Закон прописује обавезе у погледу заштите регистратурског материјала. (члан 37. и 38. Закона). Подаци који се уносе у „досије“ нису у потпуности усаглашени са законским обавезама регистратура,
није предвиђен податак везан за акт о канцеларијском
пословању и листа категорија регистратурског материјала. Као податак који се уноси наводи се „план архивских ознака“, термин који не проистиче ни из једне
обавезе, односно нормативног извора стваралаца регистратурског материјала у време доношења Закона.
Проблеми који се јављају у примени Правилника првенствено се односе на идентификовање регистратуре и
њеног правног субјективитета, с обзиром на промене у
правном поретку, појаве нових организационих облика
и процес приватизације. У поступку вођења регистра
пасивних регистратура, за „датум и основ престанка са
радом“ ретко се уносе нормативни записи релевантних
установа и организација (АПР, суд, скупштина и др.).

Проблеми који се јављају у примени Правилника настају и због непоштовања архивистичких правила и
принципа (периодизација и остали критеријуми за формирање фонда).
Основна замерка на Правилник о регистрима архивске грађе односи се на нормативни део Правилника,
у којем нема описа и нормативне разраде обрасца регистра архивске грађе и документације која се образује
и чува уз регистар. Иако је Законом архивска грађа
утврђена као културно добро, није било сметњи да се
Правилником пропише да је основна јединица уписа
архивске грађе фонд/збирка са основним елементима
за идентификацију: називом, седиштем, распоном грађе
и распоном ствараоца. Тиме бисмо између осталог избегли дилему да ли се новопримљена грађа постојећег
фонда поново уноси у регистар или не. Надаље, тумачећи одредбе Закона о културним добрима, основ
уписа у регистар може бити само акт о утврђивању архивске грађе за културно добро (мада је архивска грађа
коју чувају архиви у време ступања на снагу Закона
проглашена културним добром на основу закона). Категоризација архивске грађе је поступак који следи после утврђивања архивске грађе као културног добра, а
податке о категоризацији требало би унети у посебну
рубрику регистра. Правилником је одређено да се архивска грађа уписује по редним бројевима, хронолошки. Ако је регистар архивске грађе основна евиденција
о архивској грађи/фондовима коју архиви чувају, а она
то de jure јесте, број под којим је грађа заведена треба
да прати архивску грађу/фонд кроз поступке њеног
сређивања и обраде, и да се за њега везује сва остала
„документација“ односно информативна средства. На
овај начин основна евиденција има смисла. Нелогично
је, нормативно тешко одрживо, да се сигнатура фонда/
збирке као елеменат идентификације, поред јединстве-

Основна замерка на Правилник о регистрима архивске
грађе односи се на нормативни део Правилника, у којем
нема описа и нормативне разраде обрасца регистра
архивске грађе и документације која се образује и чува
уз регистар.
не евиденције, одређује из „документације“ – општег
инвентара. Надаље, у нормативном делу Правилника
није прописано шта се уноси у рубрику напомена, као
ни које се промене на архивској грађи уносе, а које нису
проистекле из погрешно унетих података (нпр. промена
назива, распона година итд.). Прописивањем образаца
за документацију која се образује и чува уз регистар
нису уважена достигнућа архивистичке теорије која је
остварило Архивско веће Србије доношењем упутстава
за информативна средства (општи и сумарни инвентар).
У Правилнику је употребљен неодговарајући термин
„документација“ за општи и сумарни инвентар који су
у архивистичкој теорији и пракси информативна средства. Књига пријема архивске грађе и инвентар микрофилмотеке јесу евиденције о примљеној и микрофилмованој архивској грађи, јер представљају целовит преглед
пријема грађе и поступка њеног микрофилмовања. Закон не одређује микрофилмовање као облик техничке
заштите, већ говори о извршеним мерама техничке за-
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централног каталога и евиденција о архивима, архивским одељењима и архивској грађи (1975) и Правилник о садржини и начину вођења евиденције о регистратурском материјалу и архивској грађи (1988). Поред разлика у врстама евиденција у односу на важећа
акта, битна разлика се односи на одређивање сигнатуре.
Фондови и збирке као основне јединице уписа и описа,
још од правилника из седамдесетих година, сигнатуру
добијају уписом у основну евиденцију – регистар фондова и збирки.
Да закључимо: евиденције су прописане Законом,
подаци и начин уноса подзаконским актима, архиви су
дужни да их воде онако како су прописане. Међутим,
усклађивање делатности архива након доношења Закона о културним добрима није пуко прелажење са једних
евиденција на друге. Оно претпоставља усклађивање
свих поступака и процедура на заштити регистратурског материјала и архивске грађе. Неке рокове смо
пропустили, можда је моменат сада, док је нов закон у
процедури, да размислимо и о материји подзаконских
аката, претресемо терминолошка размимоилажења и
размотримо могућност примене стандарда Међународног архивског савета, све у циљу терминолошки прецизних и доследних нормативних аката.
Милена Поповић Субић, архивски саветник
Архив Војводине
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штите документације, под којим подразумева конзервацију и рестаурацију, начин смештаја и излагања. Досије фонда терминолошки не може бити образац, већ
техничка јединица у коју се одлаже документација о
фондовима/збиркама са подацима који се прописују.
Доследном применом и тумачењем Правилника произилази да су сумарни и општи инвентар сасвим нова
документација коју стварају архиви, и зато их је било
неопходно описати, нормативно разрадити поступак
израде, односно уноса податка у прописане обрасце.
Ово је битно и зато што Законом није предвиђено ниједно стручно тело за доношење стручних подзаконских аката, док централне установе заштите могу прописивати мере техниче заштите и давати стручна
упутства.
У архивима на територији АПВ неуједначеност у
примени подзаконских аката произилази из наслеђене
праксе коју је одредило покрајинско архивско закнодавство до 1990. године. Закон о архивској грађи и архивској служби (Сл. лист САПВ бр. 22/73) и Закон о
архивској грађи и архивима (Сл. лист САПВ бр. 1/85)
прецизно и таксативно наводе евиденције које су архиви и Архив Војводине као матични архив дужни да воде.
Садржину и начин вођења евиденција прописивао/
утврђивао је Архив Војводине уз сагласност покрајинског органа управе надлежног за послове културе,
односно Извршног већа Скупштине САП Војводине.
Тако су између осталог донети Правилник o вођењу

О СИГНАТУРИ ФОНДА/ЗБИРКЕ
Још давне 1973. године уважени архивиста Средоје
Лалић уочио је шароликост у архивској пракси када су
у питању сигнатуре, како оне које приликом обраде
исписујемо на документима, тако и оне у делу који се
односи на сигнатуру (ознаку) фонда/збирке. Његов
рад Потребе и могућности увођења јединствених сигнатура (Архивски преглед, 1–2, 1973) један је од ретких радова који се баве овим питањем. О сигнатури

Наш предлог је да приликом уласка у архив, односно
приликом формирања збирке сваки фонд или збирка
добије свој јединствени број, који ће ићи у непрекинутом низу од један па надаље.
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документа, осим Средоја Лалића пре више деценија,
писали су у скорије време Миодраг Стојчић и Радојица
Стојиљковић (Архивски гласник, бр. 3), као и аутор
овог чланка (Архивски гласник, бр. 4), док о сигнатури
фонда/збирке готово да се не говори у уџбеницима
архивистике. Шта је то сигнатура фонда? Постоји ли
она уопште у архивској терминологији? Чему она служи? Зашто је битно дефинисати њене елементе и учинити је препознатљивом? Како може да изгледа сигнатура фонда/збирке? Које информације пружа архивистима и корисницима архивске грађе? Реч „сигнатура“
значила би ознаку или знак који обележава нешто,
лични потпис, особени знак... Упутство о сређивању
архивских фондова органа управе, радних, друштвенополитичких и других организација (Архивски преглед,

1–2, 1973) дефинише сигнатуру (предмета – прим.
аутора) на следећи начин: сигнатура је „ознака предмета изражена словима и бројевима. Помоћу ње се
утврђује стално место предмета у фонду, а састоји се
из следећих елемената: ознаке архива, броја фонда
под којим је уведен у општи инвентар, организационе
јединице (шифре), године, фасцикле и редног броја
предмета. Поред ових елемената, који су обавезни, у
састав сигнатуре могу ући и други елементи, зависно
од принципа сређивања.“ Шта је у нашој архивској
пракси ознака за фонд, то можемо видети кроз навођење у фуснотама архивских и других публикација издатих на основу архивске грађе наших архива. Примећујемо да се фусноте које се наводе углавном састоје од
почетних слова назива архива (нпр. ИАП – Историјски
архив Пожаревац, мада може значити и ИА Прокупље!, Архив Србије – АС, Архив Југославије – АЈ итд.).
Слична је ситуација и са фондовима, где су у већини
архива ознака за фондове скраћенице формиране од
назива архива. На пример, у фуснотама се архивски
фонд Начелство среза звишког, Кучево – наводи скраћено НСЗ, или Књажева канцеларија носи ознаку КК.
Значи, број из општег инвентара се не наводи као
ознака фонда у архивској пракси приликом сигнирања!
Међутим, имамо и примере да се сваки фонд означава
бројчаном ознаком коју је добио по редоследу уласка у
архив, као што је то случај у Архиву Југославије (нпр.
фонд Министарство просвете Краљевине Југославије
носи ознаку 66) или у архивима у Војводини (архивски

Архивски гласник 12 2017.
фонд Краљевска банска управа Дунавске бановине,
Нови Сад – носи ознаку Ф. 126). Даљи елементи сигнатуре нам нису од значаја за ову причу, па се њима
нећемо ни бавити.
Шта нам о сигнатури фонда говори литература и стручна упутства?
У стручној архивистичкој литератури и упутствима
се појам „сигнатура фонда“ готово и не среће. Уочава се
појам „јединственог инвентарног броја“ и „јединственог
класификационог броја“. У Упутству о општем инвентару архивске грађе из 1968. године (Архивски преглед,
1–2, 1968.) се наводи: „Инвентарни број је број фонда
у групи, који са ознаком групе има значење сигнатуре
фонда.“ У Упутству о изменама и допунама упутства о
општем инвентару архивске грађе из 1985. (Архивски
преглед, 1–2, 1985.) се понавља: „Инвентарни број
је број једног фонда или збирке у групи, који са ознаком групе има значење сигнатуре фонда.“ Тако би,
према овом упутству и начину разврставања, у општем
инвентару фонд грађевинског предузећа које је постојало после Другог светског рата требало да има
сигнатуру која би се састојала из ознаке класификационе групе (у овом случају би била А.6.2.3.5) и редног
броја фонда у тој подгрупи, који добија по редоследу
приспећа фонда у архив и разврствања у одговарајућу
класификациону групу. То би према овом упутству била сигнатура фонда, која би се по правилу исписивала
као део сигнатуре на предметима. Међутим, питање
је где се ова сигнатура фонда или јединствени инвентарни број користи? Одговор је – углавном нигде.
Правилник о регистрима архивске грађе (Службени
гласник Републике Србије 24/1997) прописује евиденције које воде архиви уз Регистар архивске грађе, и то
општи инвентар (образац О–1), књигу пријема архивске грађе – у лазни инвентар (образац О–2), сумарни
инвентар (образац О–3), инвентар микрофилмотеке
(образац О–4) и досије фондова (образац О–5). Поред
општег инвентара, који има рубрику „јединствени
инвентарни број“, у обрасцу књиге пријема архивске
грађе О–2 постоји рубрика „јединствени класификациони број“, док у обрасцу досијеа фондова О–5
постоји рубрика „јединствени инвентарни број“. Питање је да ли се мисли на исто!
У Упутству за израду Водича кроз архивску грађу
Архива Србије (бр. 04–1197 од 26. 12. 2002) наводи се
да се испред назива фонда са седиштем даје и важећа
сигнатура фонда, и да уколико постоји и стара, она
се пише у загради. Даље није објашњено шта се под
сигнатуром фонда подразумева. У објављеним водичима наших архива испред назива фонда уочава се број
са ознаком групе/подгрупе из општег инвентара, у
коме последња цифра представља број по редоследу
фондова како су наведени у водичу растућим редом,
од броја 1 надаље. Међутим, тај број се не слаже са
редоследом у општем инвентару, јер се у Упутству о
вођењу општег инвентара, односно Упутству о изменама и допунама Општег инвентара наводи следеће:
„Свака група, односно подгрупа, нумерише се низом
арапских бро-јева почев од броја 1 и наставља се новим

фондовима или збиркама, по уласку у архив“. То је
правило нумерисања из упутства које даје могућност за
допуњавање група или подгрупа новим фондовима по
њиховом приспећу. У водичима та могућност не постоји, јер су бројеви после група/подгрупа дати збирно
за све фондове који се описују у водичу у том тренутку. То значи да ће приликом допуне водича новим
фондовима и редослед бројева морати да се мења, јер
ће неке групе морати да се попуне новопристиглим
фондовима. Дакле, та „сигнатура“ из водича мењаће се
приликом сваке нове израде водича, и она се због тога,
као променљива, не може сматрати сигнатуром једног
фонда која треба да је дата једном и заувек. Напомињемо и то да се у општем инвентару фондови у оквиру група или подгрупа додају по редоследу приспећа, а у водичима се сврставају у оквиру група или
подгрупа по врстама и азбучном реду. Свима онима
који раде на овим евиденцијама или су радили на изради водича јасно је о чему говоримо.
Предлог за решење
Све наведено нам указује на недореченост, ако не и
на конфузију наших прописа и упутстава, те се из свега
овога не види намера уједначавања и обједињавања
евиденција које воде архиви. Оно што је према Упутству о општем инвентару архивске грађе дефинисано
као сигнатура фонда неупотребљиво је за исписивање
на документима као ознака фонда. У суштини, осим у
Општем инвентару, таква гломазна и многима нејасна
сигнатура нигде се и не користи. Такође, показали смо
и да сигнатура која се наводи у водичима није „постојана“. Зато се вероватно у архивима по Србији приликом сигнирања докумената прибегавало исписивању
скраћеница назива фонда/збирке као делу сигнатуре
који означава фонд. Како направити сигнатуру која
ће уједно означавати један фонд или збирку, која ће
бити свуда употребљива и која ће имати и значење и
примењивост и препознатљивост? Шта је решење?
Наш предлог је да приликом уласка у архив, односно приликом формирања збирке сваки фонд или збирка
добије свој јединствени број, који ће ићи у непрекинутом низу од један па надаље, као што то раде архиви
у Војводини, односно Архив Југославије. У Историјском архиву Пожаревац устројили смо помоћну
еви-денцију, Попис фондова, која садржи редослед
фондова/збирки по приспећу у архив од оснивања
архива до данас. Рубрике нашег пописа фондова су:
број досијеа (што је уједно и редни број фонда/збирке), назив фонда, седиште, граничне године грађе,
број из улазног инвентара (или бројеви, уколико је
преузиман више пута), и број из општег инвентара,
односно јединствени класификациони број у оквиру
групе/подгрупе којој припада у општем инвентару.
Сваки фонд/збирка дакле има свој редни број по
редоследу уласка у архив, или по редоследу формирања фонда односно збирке у архиву. Континуитет у бројању постоји и за фондове и за збирке како
се не би нарушавала јединственост архивског фонда
једног архива и водиле паралелене евиденције за
фондове и збирке. Наш је предлог да тај број у комби-
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Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац
СР

На пример: РС 250 11
(1) (2) (3)
Где је:
(1) – ознака државе
(2) – ознака архива – Историјски архив Пожаревац
(3) – број фонда из Пописа фондова Историјског
архива Пожаревац – Градско поглаварство
Пожаревац
Ове ознаке могу бити одвојене размаком, запетом
или цртицама.
Та сигнатура фонда би се наводила и у водичима
кроз архивску грађу, независно од начина на који су
разврстани фондови у водичу.
Архиви у Војводини воде као врсту евиденције Регистар архивских фондова, у коме евидентирају своје
фондове и збирке по редоследу приспећа у архив, а
фондови (независно од тога да ли су фондови или
збирке) добијају ознаку (на пример Ф. 126 – поменути
фонд Краљевска банска управа Дунавске бановине,
Нови Сад). Упутством за израду водича кроз архивске
фондове за архиве у Војводини (Архив Србије, 2007.)
прописано је да ће се при изради водича за синатуру
„узети број фонда из Регистра фондова, који је и до
сада сматран сигнатуром, док се на нивоу Републике
не донесе упутство о изради архивских сигнатура које
ће бити усаглашено са општим међународним стандардом за описивање архивске грађе – ISAD(G) и садржати: међународну ознаку земље, јединствену шифру
архива донету на националном нивоу и сигнатуру коју
фонд или збирка добију у архиву, која ће такође бити
прописана тим упутством“. Дакле, слична решења већ
постоје, само их треба до краја применити.
Напомињемо да не треба да поистовећујемо Регистар архивских фондова и збирки који се води у војвођанским архивима и Регистар архивске грађе који је
прописан Правилником о регистрима архивске грађе
1997. године. Размишљајући о овом проблему, у разматрање смо узели и могућност да елемент сигнатуре
фонда буде и редни број под којим је фонд или збирка уписан у Регистар архивске грађе, али то није најбоље решење, јер је Правилником из 1997. године прописано да јединица уписа може бити не само фонд и
збирка већ и документ, карта, књига, а може бити и
архивска грађа која се не чува у архиву, већ код другог
сопственика.
На начин који смо предложили унифицирао би се
изглед сигнатура у архивима у Србији и избегле произвољности у њеном креирању за целу територију Србије. Таква сигнатура фонда била би свуда примењива
и свуда иста, без обзира за које потребе се користи,
независно и од начина на који се фондови буду класификовали у другим евиденцијама (у Општем инвентару,
водичима, прегледима фондова и сл.). Два фонда/збирке

у једном архиву не би могли имати исти број, односно
исту сигнатуру. У случају отуђења фонда/збирке (предаја другом архиву на надлежност, уништења и слично)
сматрамо да тај број не треба додељивати неком другом
фонду, јер о постојању истог, односно о његовом новом
власнику мора остати траг и забелешка. О осталим елементима и изгледу сигнатуре која се исписује на документима говорили смо у чланку О сигнатури који је
објављен у Архивском гласнику број 4. Тада, као
и данас, након деценије рада у струци, сматрамо да
сигнатура на документима мора бити што краћа и што
једноставнија. Њена сврха је информација о припадности и месту предмета или документа у фонду/
збирци, а детаљније информације треба да садржи обавештајно средство.
Неуједначеност у архивској пракси и бројне дилеме постоје већ дуго. Ако су постојале 1973, када је
Средоје Лалић размишљао о тој теми, данас, готово 45
година после, стање не би смело да буде исто. Уколико
желимо увођење процеса аутоматизације, увођење јединственог информационог система, први корак је
уједначавање архивске праксе. Најједноставнија решења су увек најбоља и најпримењивија. Сматрамо
да је ово решење управо такво. Није нам циљ да
револуционарно рушимо устаљена правила, већ да
тражимо решења која су примењива сада и одржива у
будућности.
ХИВИС
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нацији са међународном ознаком државе и бројчаном
ознаком архива (о чијем се утврђивању на националном нивоу говори неко време) буде сигнатура фонда,
односно почетни део сигнатуре која ће се исписивати и на документима приликом сигнирања.

ФИЗИЧКA ЗАШТИТA АРХИВСКЕ
ГРАЂЕ У СРБИЈИ
Физичку заштиту, односно превентивну заштиту,
конзервацију и рестаурацију архивске грађе обављају
конзерватори и рестауратори запослени у архивима.
На пословима конзервације и рестаурације архивске
грађе у Србији тренутно ради укупно девет конзерватора и рестауратора, и то у следећим архивима: у Архиву Србије, Архиву Војводине, Архиву Југославије и Историјском архиву Београда. Последња три архива обављају искључиво конзервацију и рестаурацију сопствене
грађе. Послове у вези са превентивном заштитом
архивске грађе у Србији обавља једино Архив Србије.
Јасно је да овај број запослених и оваква организација
ни у ком случају не могу да обезбеде адекватну физичку
заштиту целокупне архивске грађе у Србији.
Последњих година број природних непогода нагло
се повећава. У природним непогодама, а нарочито у поплавама, страда велика количина архивске грађе. Грађа у
регистратурама такође може да се оштети на различите
начине. Регистратуре често нису у могућности да санирају оштећења на грађи, већ је у оштећеном стању предају архивима. Ово је нарочито изражено код регистратура у стечају. Поред тога, веома се мало финансијских
средстава издваја за превентивну заштиту архивске
грађе у архивима, а знање архивиста о мерама превентивне заштите и значају њихове примене није на
задовољавајућем нивоу, због чега оштећења настају и
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Као прво, потребно је да се архивска грађа заштити
од природних непогода, односно ванредних ситуација,
карактеристичних за подручје на ком се налази архив.
То се постиже израдом плана заштите у ванредним
ситуацијама, који пре свега мора бити применљив и
делотворан. Затим је потребно превентивну заштиту
подићи на виши ниво, што се може постићи израдом
одговарајућих подзаконских аката, редовном контролом спровођења мера превентивне заштите, едукацијом запослених у архивима у виду семинара, радионица
и слично. На крају, потребно је обезбедити да се грађа
из регистратура преузима неоштећена или са санираним оштећењима.
Како се може убрзати процес конзервације и рестаурације?
Одабир техника које ће се примењивати у процесу
конзервације и рестаурације између осталог зависи и
од даље судбине рестауриране грађе, односно од тога
да ли ће се оригинали после рестаурације издавати на
коришћење или не. Уколико ће се оригинали издавати,
неопходно је применити технике рестаурације целих
листова. Ове технике су скупе и захтевају пуно времена. Дигитализација архивске грађе би практично елиминисала потребу за коришћењем оригинала, те таква грађа не би морала да пролази кроз поступак рестаурацију целих листова. Дигитализована грађа би била
подвргнута конзервацији и парцијалној рестаурацији,
или само конзервацији, након чега би се прописно
упаковала и чувала у депоу. За издавање и коришћење
би се користиле дигиталне копије. На овај начин би се
процес санације оштећене грађе учинио знатно бржим
и јефтинијим. Такође постоји могућност увођења метода масовне конзервације и рестаурације, односно
конзервације и рестаурације велике количине грађе
истовремено, као што су на пример масовна неутрализација, масовна дезинфекција и слично. Овакав

приступ, поред очигледне предност санирања велике
количине оштећене грађе, истовремено има и одређене
недостатке, односно ограничења. Наиме, уређаји који
се користе у масовним процесима веома су скупи, а
често су и великих димензија, те захтевају обезбеђивање додатног простора. Осим тога, они се не могу
примењивати увек и на свакој грађи. На пример, неки
од ових процеса се не могу примењивати на укориченој грађи, грађи писаној растворним мастилом и
слично. Масовни процеси се користе у свету, али уз
одређена ограничења, прилагођавања и са неизвесним
учинком.
Најочигледнији начин убрзавања процеса конзервације и рестаурације је свакако повећање броја запослених на овим пословима, као и оснивање конзерваторских лабораторија у другим архивима. Такође, увођење лиценци у конзерваторску струку омогућило би
равноправно учешће архива као правних лица с једне
стране и конзерватора и рестауратора као физичких
лица с друге стране на конкурсима за рестаурацију оштећене грађе, што би додатно убрзало процес санације
грађе.
Само оваквим свеобухватним приступом проблему,
деловањем на више нивоа и са различитих страна, као
и деловањем на узроке настанка оштећења (превентива), али и на начин санирања последица (конзервација и рестаурација) може се учинити помак напред
у физичкој заштити архивског блага Србије и
брзина настанка оштећења може се изједначити
са брзином њихове санације, што би коначно
зауставило нагомилавање оштећене архивске грађе,
прогресију њеног постојећег оштећења, и њено
пропадање и губитак.
Снежана Петров, виши конзерватор
Архив Србије
ХИВИС
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у архивима. Све ово довело је до тога да се у архивима
налази велика количина оштећење грађе, чија оштећења могу бити различитог степена: од лаких и стабилних
до веома тешких и прогресивних. Када је грађа оштећена, неопходна је њена конзервација и рестаурација,
која се обавља искључиво у конзерваторским лабораторијама у архивима. Сам процес конзервације и
рестаурације је веома спор и скуп, због чега је немогуће
санирати оштећења оном брзином којом она настају.
Овакав систем је неодржив и доводи до нагомилавања
оштећене грађе, до прогресије већ постојећих оштећења, а у неким случајевима и до потпуног пропадања
и губитка овог за државу веома значајног културног
добра.
Као што смо видели, велики број фактора утиче на
нагомилавање оштећене грађе. Сам проблем је комплексан и његовом решавању треба прићи са више различитих страна. Суштина проблема лежи у великој брзини настанка нових оштећења и спорој санацији постојећих оштећења. Према томе, да бисмо проблем решили,
потребно је с једне стране успорити настанак нових
оштећења, а с друге стране убрзати санацију, односно
процес конзервације и рестаурације.
Како се може успорити настанак оштећења?

Поступање са укориченим
документарним
материјалом приликом
сређивања грађе архивског
фонда
Једна од последица увођења друштвено-политичког система самоуправљања крајем 1949. године
и почетком 1950. године, затим његовог каснијег
развијања и гранања, те брзе индустријализације
земље било је и драматично повећање количне документарног материјала који настаје у тако силно умноженим регистратурама. При одлагању огромних количина документарног материјала насталог у регистратурама често се, у првом реду зарад лакшег
складиштења, прегледности или боље заштите докумената од механичких оштећења прибегавало коричењу. У регистратурама су тако коричене разне врсте
докумената, почев од записника радничких савета,
управних одбора, разних комисија, па све до картона личних доходака или завршних рачуна. Преузимањем архивске грађе настале радом разних регистратура, било због стечаја или путем редовног
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преузимања, у надлежне архиве су стигли и читави
низови тако укоричених докумената.
Архивист се у свом раду приликом сређивања архивских фондова у којима се налазе укоричени документи сусреће прво са питањем како их третирати:
као књигу, имајући у виду форму, или као списе, посматрајући врсту и вредност документа који је укоричен. Свакако, наша је препорука да се при процени
форма стави у други план и да се предност да садржини, што би значило да се, на пример, укоричени
записници органа управљања или картони личних
доходака третирају исто као неукоричени записници
органа управљања или картони личних доходака,
односно као списи. Следећи кораци изгледају – у
неким случајевима, на пример, ако је укоричен само
Једино решење за поменуте проблеме је раскоричавање у
регистратури укоричених докумената. Са једне стране,
раскоричавање значи да ће папир бити мање заштићен
од механичких оштећења, а и сам процес одвајања може
довести до одређених физичких оштећења документа.

Дарко Гучанин, архивист
Историјски архив Краљево
СР
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један записник са седнице Скупштине општине са
материјалом без дупликата или записник са једне
седнице органа управљања – као јасни и недвосмислени. Потребно је само извршити фолијацију, печатање, сигнирати и сместити систематизовани предмет
на унапред одређено место. Међутим, у пракси ћемо
ретко наићи на идеалне случајеве. Много чешће ће се
архивист сусрести са низом предмета, било да су то
картони личних доходака или записници са више седница органа управљања укоричени заједно. Таква ситуација ствара бројне проблеме. На пример, цео записник
са седнице органа управљања, или његови делови, па
и читав материјал са седнице могу бити укоричени у
дупликату, па и трипликату, затим, ту се могу налазити
и бројни документи који нису од трајне вредности и
као такви спадају у безвредни регистратурски материјал. Поставља се и питање фолијације. Архивист може
доћи у искушење да проблем реши третирајући укоричене документе као књигу и да изврши, занемаривши постојање више различитих предмета, фолијацију
непрекидним низом, што није најсрећније решење.
Проблем је и сигнирање, јер се поставља питање да ли
ће сви различити предмети који се налазе заједно укоричени имати исту сигнатуру, иако би сваки предмет
морао имати посебну сигнатуру. Даље, коричењем је
значајно отежано фотокопирање, дигитализација или
употреба докумената на изложбама. На крају, при писању сумарног инвентара, посебно ако заједно укоричени документи представљају једну инвентарну јединицу, постоји неподударање између стварног броја
предмета који се налазе унутар инвентарне јединице
и податка о броју предмета који је наведен у рубрици
о броју предмета у сумарном инвентару.
Једино решење за поменуте проблеме је раскоричавање у регистратури укоричених докумената. Са једне
стране раскоричавање значи да ће папир бити мање
заштићен од механичких оштећења, а и сам процес
одвајања може довести до одређених физичких оштећења документа. Са друге стране, предности рас-

коричавања су вишеструке, и током процеса сређивања архивске грађе, а и приликом каснијег коришћења.
Раскоричавањем се могу јасно одвојити различити
предмети, затим извршити валоризација и спровести
излучивање безвредног регистратурског материјала
унутар самих одвојених предмета, што, имајући у
виду ограничене капацитете архива да складишти
архивску грађу и количину грађе која настаје и која
ће бити преузета, свакако има велики значај. Затим,
раскоричавањем и одвајањем раније здружених предмета, фолијација, печатање и сигнирање постају једноставни, као и касније уношење података у сумарни
инвентар.
По обављеном процесу сређивања, раскоричавањем се омогућава и лакше и брже проналажење тражених предмета или докумената у предмету. Узмимо
на пример укоричене картоне личних доходака, и
то њих више стотина, настале у једној великој регистратури. Они су обично сложени хронолошки, често
по организационим јединицама, и још чешће нису уазбучени. У случају да странка поднесе захтев да јој се
издају фотокопирани примерци картона личних дохотка за перод од више година проведен на раду, наводећи име особе, ретко организациону јединицу или погон,
разрешавање таквог захтева подразумева вишесатно
претраживање. Раскоричавањем се омогућава да картони личних доходака буду организовани на другачији
начин, да се од картона једне особе формира посебан
предмет, који ће бити сложен азбучно, опремљен
именом и средњим именом особе, матичним бројем и
слично, што олакшава проналажење тражених података. Даље, раскоричавањем се омогућава лакше и
брже фотокопирање, дигитализација или коришћење
докумената на изложбама.
Требало би напоменути да у појединим случајевима
није могуће извести раскоричавање. На пример, ако
је документ оштећен, па би физичко одвајање могло
довести до његовог уништења; или ако су укоричени
записници са седница, рецимо, органа управљања у
регистратури у рукопису, па се на истом листу налазе
записници са различитих седница, одвајање је немогуће. Тада би ваљало одустати од раскоричавања.
На први поглед чини се да је поступак физичког
раздвајања лепком или концем спојених листова нешто
што би требало бити препуштено радницима у књиговезници. Међутим, радници архива су и више него
обучени да прво одреде у којим случајевима је могуће
извести раскоричавање и да затим пажљиво и смотрено,
трудећи се да спрече оштећење докумената, изврше
раскоричавање.
Током рада на сређивању документарног материјала
једног фонда могу искрснути разни, наизглед ситни
проблеми. Покушаји решавања проблема проистеклих
из практичног рада, почев од најситнијих па све до
најкрупнијих, објављивање резултата, размена мишљења са колегама и помоћ Архива Србије могу нам
омогућити стварање модела поступања у низу одређених случајева и самим тиме стандардизовање рада.
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СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Овом приликом отворена је и изложба под називом Институција са великим И, Историјски архив
Зрењанин 1947–2017. Аутор изложбе је др Филип
Крчмар, архивист. Реч је о другој изложби која се
организовала поводом обележавања 70. рођендана
Историјског Архива Зрењанин. Изложба приказује
историјат наше установе од оснивања до данас, радне
просторије, депое, издавачку и изложбену делатност,
архивску библиотеку и истраживаче.
У припреми је и монографија о Архиву, која ће
обухватити развој архива као установе културе и
његову улогу у културном животу нашег града.
Реализацију ових изложби и монографије финансијски је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.
Ванда Војводић Мицовa, виши архивист
Историјски архив Зрењанин
БИЈЕ
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Одлуком бр. 16800/1946 Главног
извршног одбора Народне скупштине АПВ, Повереништва за просвету,
године 1946. основано је девет архивских подручја за Војводину, а
међу њима Зрењанинско архивско
подручје, са седиштем у Зрењанину,
које је обухватало Бегејски, Тамишки
и Јашатомићки срез. Наредне године, 01. 08. 1947. за архивског руководиоца ове установе био је именован градски велики бележник Тимотије Рајић. Службени назив архивске установе тада је гласио: Зрењанинско архивско подручје у Зрењанину.
У 2017. години Историјски архив
Зрењанин je прославио седам деценија свог постојања
и рада. Овим поводом било је предвиђено више програмских активности – две изложбе и публиковање
монографије о Архиву.
Прва активност била је изложба Ризница нашег
памћења, која је била отворена на Тргу слободе 14.
јула 2017. године и обухватала је само делић архивског блага које се чува у нашим депоима. Поставка
је обухватала 15 паноа, на којима је представљен део
богатог архивског наслеђа које се чува у нашем Архиву. На паноима су приказане мапе, повеље, планови,
дипломе, плакати, новине, фотографије, разгледнице,
као и развој Архива као институције, библиотеке Архива, издавачка и изложбена делатност. Аутор изложбе је др Филип Крчмар, архивист.
Прослава дана Архива уприличена је 1. новембра
2017. године у Салону Историјског архива Зрењанин,
када је уједно обележено и 65 година од излажења
листа Зрењанин. Директор Градске народне библиотеке Жарко Зрењанин Милан Бјелогрлић, генерални
директор, главни и одговорни уредник листа Зрењанин Далибор Бубњевић и вршилац дужности директора Историјског архива Зрењанин Мирјана Баста
потписали су протокол о сарадњи. Ова заједничка
свечаност резултат је дугогодишње сарадње и крунисана је објављивањем дигитализацијом свих издања
листа Зрењанин и њиховим објављивањем. У оваквом облику лист ће бити доступан преко интернетстранице листа Зрењанин, а затим и на сајтовима
Народне библиотеке Жарко Зрењанин и Историјског
архива Зрењанин. Потписивању протокола присуствовали су градоначелник Зрењанина Чедомир
Јањић, начелница Средњебанатског управног округа
Снежана Вучуревић представници политичког,
привредног, културног, образовно, спортског и јавног
живота града. На свечаности је Архиву уручена и
донација Војвођанске банке од десет рачунара.

Значај архивске грађе БИА-е
у процесу рехабилитације и
реституције
Доношењем Закона о рехабилитацији 2006. године
Архив Србије почео је да добија захтеве од виших
судова за достављање документације из архивске грађе
Безбедносно-информативне агенције. Истовремено je
и велики број грађана почео да се обраћа овој институцији са молбом да се обави истраживање и да им се
достави потврда о томе да ли се у Архиву Србије налази досије за одређено лице. Ступањем на снагу новог
Закона о рехабилитацији 2011. године, којим се у
члану 26. предвиђа право на рехабилитационо обештећење, број захтева се знатно увећао.
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Година

Број захтева

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Укупно:

167
651
307
203
239
411
1877
3210
4511
2089
2066
1352
17083
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Весна Петровић, архивист
Архив Србије
СР

Називи неких од ових збирки су: Књига стрељаних,
Осуђивана и ликвидирана лица од стране НОВ, Регистар антинародних елемената – Београд, Фолксдојчери
и др. Ова комисија је од оснивача, Владе Републике
Србије, добила дозволу да може да истражује и да
прикупи сву грађу од интереса за предмет истраживања, укључујући и ону која је под ознаком поверљивости, а тиме и право да оствари увид у збирке БИА-е
и да попише сва убијена и стрељана лица у периоду од
12. септембра 1944. године. Одлуку о скидању ознаке
тајности са ових докумената Влада Републике Србије
је донела на седници од 29. априла 2010. године.
Вишегодишња сарадња са овом комисијом у периоду
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Број захтева које је Архив Србије примио у
периоду 2006–2017. године

од 2010. до 2016. године подразумевала је стручну
помоћ, припрему архивске грађе за истраживање и
израду копија потребних докумената.
Од 2016. године, а после доношења Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, успостављена
је сарадња и са Агенцијом за реституцију Републике
Србије, од које такође стижу захтеви за истраживање
и достављање документације из архивске грађе БИА-е.
Број ових дописа је у сталном порасту.
Ипак, највећи део послова у вези са архивском грађом БИА-е Архив Србије обавља у вези са захтевима
виших судова, којима доставља копије докумената из
ове грађе. Често се у једном допису тражи да се
спроведе истраживање за већи број лица, а најбољи
пример у том смислу је захтев Вишег суда у Сомбору,
који је у само једном захтеву тражио документацију
за чак 212 особа. Посао истраживања досијеа је сложен и захтева доста времена како би се доставила његова копија. Некада се за једно лице физички проверава 20, 30 па чак и 40 досијеа који се воде под
истим именом и презименом. Пошто се утврди
постојање одређеног досијеа, одговарајућа документација се издваја и копира, анонимизују се подаци,
односно затамњује се текст који садржи податке о
другим лицима, па се опет копира, и тек онда се копија
документа доставља вишим судовима или Агенцији
за реституцију. Ако је документ чија се копија
доставља нечитак, а од изузетне је важности за поступак рехабилитације, на захтев суда се ради његов
препис.
Значај који архивска грађа БИА-е има за грађане,
државне институције, стручну и ширу јавност довео
је до великог броја захтева, увећаних трошкова због
израде огромног броја копија докумената и генерално
до повећаног обима посла у Архиву Србије. Рок од 60
дана предвиђен за поступање по захтевима судова и
грађана у једном тренутку више није могао да буде
испоштован. Ова институција је у периоду 2013–2015.
године примила близу 10.000 дописа! Само две особе
су радиле на овим захтевима у већем делу овог периода. И уместо да Архив Србије добије кадровско појачање како би ефикасно и адекватно могао да одговори
на овај изазов, број запослених се последњих година
смањио из више разлога, а пре свега због забране запошљавања.
Због недостатка простора у депоима Архив Србије
је био принуђен да привремено обустави пријем архивске грађе БИА-е, и току је изналажење адекватног решења за овај проблем.
Много је питања у вези са архивском грађом БИА-е
на која се у будућности очекују одговори, а она су пре
свега у вези са доношењем закона којим ће бити омогућено отварање досијеа. Архив Србије ће, уколико се
тај процес буде одвијао у згради у Карнегијевој улици
бр. 2, у кадровском, просторном и организационом
смислу морати спремно да дочека тај тренутак.
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Архивску грађу Безбедносно-информативне агенције, која се састоји од збирки докумената и досијеа
лица, Архив Србије је почео сукцесивно да преузима
2004. године и до сада је преузето око 1000 збирки што
је близу 380.000 страница и око 80.000 досијеа лица
разврстаних у 36 категорија (ратни злочинци, четници, љотићевци, недићевци, усташе, емигранти, ИБовци, остали класни и идеолошки непријатељи и
др.). Досијеи се састоје од једне стране, неколико
десетина, стотина или неколико хиљада, а најобимнији
има 11.425 страна. На основу више хиљада до сада
прегледаних и истражених досијеа лица могло би се
закључити да досијеи најчешће имају од 10 до 40 страна.
Архив Србије по захтевима врши проверу досијеа,
као и одређених збирки које садрже одговарајуће
регистре имена, попут збирке БИА, II, 109 – Регистар
осуђиваних лица по ИБ-у, или збирки које је истражила
Државна комисија за тајне гробнице убијених после
12. септембра 1944. године и податке из њих објавила
на својој интернет-страни
www.komisija1944.mpravde.gov.rs
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СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПИРОТУ И ЊЕНА ИСКУСТВА
Служба за заштиту архивске грађе ван архива у
Историјском архиву у Пироту развијала се упоредо
са самом установом и делила са њом све проблеме и
недостатке који су пратили њен рад и развој током
ових неколико деценија. Ова служба се и поред многих
проблема увек трудила да се примењују прописани
критеријуми и колико су то могућности дозвољавале
поштује одређена процедура око преузимања архивске
грађе, у погледу њене сређености и година настанка.
Наравно, то није било увек у потпуности могуће, а
поготово у првим деценијама рада наше установе, када
је сређеност регистратурског материјала стваралаца
била веома лоша. Такође, један од великих проблема
био је и недостатак радне снаге, јер је у архиву у почетку био запослен један радник или два, а ни каснија ситуација није била много боља. Тада је најважнији критеријум био заштита архивске грађе и регистратурског
материјала, па је преузимана несређена архива, без
записника, пописа и евиденције, и из које није био
излучен безвредни регистратурски материјал, нити
је архивска грађа била одабрана. Најпре су преузимане архиве ликвидираних регистратура, као
и архива бивших државних органа, надлештава и
установа. Приликом преузимања оваквих архива
радници архива вршили су само неке неформалне
евиденције. Прва већа количина архивских фондова
примљена је у архив одмах након његовог оснивања.
Тада су у архив доспели фондови настали између
два светска рата, који су на сву срећу били сачувани,
поготово кад се зна да је за време бугарске окупације
много тога уништено, а много тога и однето, јер је
на овој територији почела бугаризација становништва, па је тако све оно што је имало предзнак српског
или је настало на српском језику уништавано или
забрањивано. Тако су тада преузети фондови банака
које су између два рата пословале на територији
пиротског округа, делови фонда пиротског начелства,
Окружног просветног инспектора и још неки мањи
фондови и збирке.
У том почетном периоду велики проблем је представљао и мањак смештајног простора и његово често
мењање и селидба, што је још више отежало рад ове
службе. У наредном периоду преузимање архивске грађе вршено је само у оним случајевима када је то било
заиста неопходно и није постојало друго решење.
Тек након добијања колико-толико пристојног смештајног простора (доградња Новакове виле) и након
осамостаљења Архива и формирања посебне установе створиле су се могућности да ова служба
отпочне са својим нормалним радом, а још више
откад је Историјски архив у Пироту добио своју
зграду, наменски грађену за потребе архива. Па и
тада се појавио проблем несређене архивске грађе и
регистратурског материјала код стваралаца. Иако су

законски прописи предвидели обавезе регистратура у
погледу сређивања и заштите архивске грађе, проблем
је настао код практичне примене ових прописа. Архивска грађа и регистратурски материјал у великом
броју случајева био је у лошем физичком стању, смештен у неадекватним просторијама, у којима је био
изложен перманентном оштећењу, у несређеном стању и без неопходних прописаних евиденција. Такође,
један од основних разлога било је и недоследно
вођење канцеларијског пословања као и недовољна
стручност кадрова који су те послове обављали. Због
постојања могућности да се трајно изгубе писани
трагови о раду стваралаца архивске грађе, нарочито
у периоду од 1944. до 1990, спољна служба Архива у
Пироту била је приморана да поступи изван законских
оквира, и то по питању рокова и степена сређености
архивске грађе приликом преузимања исте. У први
план избила је неопходност заштите архивске грађе,
па су вршена преузимања и у несређеном стању, како
би смештајем и чувањем у прописаним условима било
спречено њено даље пропадање и уништење. Треба
напоменути да су у већини случајева у ранијем периоду припрему архивске грађе на самом терену за
преузимање и излучивање безвредног регистратурског материјала обављали радници Архива. Због
оваквих случајева и многих других околности у депое
Архива слила се огромна количина архивске грађе.
Ово је поготово веома приметно откад је већина
фирми из пиротског округа отишла у стечај, па када
се тај процес завршио, архив је био принуђен да
прими велике количине регистратурског материјала
и архивске грађе у веома кратком периоду. На
сву срећу, спољна служба архива имала је добру
сарадњу са стечајним управницима, који су показали
разумевање и схватали значај архивске службе и значај
заштите архивске грађе из ових предузећа, тако да је
преузета архивска грађа и регистратурски материјал,
што је затим у великом броју случајева и скоро свакодневно коришћено за потребе корисника архивске
грађе, пре свега радника ових фирми.
У протеклих десет година преузета је архивска грађа из регистратура са територије општине Пирот (дато
у оквиру), као и архивска грађа из општинских управа
на територији пиротског округа, односно из све четири општине, и то закључно са 1987. годином, што је и у
складу са законом – да се преузима сва архивска грађа
старија од 30 година. У протеклом периоду Архив је радио на томе да се дође до тога да се из ових регистратура преузима грађа по систему година за годином, што
у многоме олакшава посао у самом архиву и рад свих
архива које се налазе при општинским управама.
Најновије преузимање извршено је у току 2017.
године од регистратуре АД Први мај у стечају. У овом
случају ситуација је била мало другачија, јер се радило
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Индустрија вуне и коже „Драгош“, Угоститељско-туристичко предузеће „Србија“, Трговинско предузеће на велико и мало „Ангропромет“,
ДП „Лола-Сарлах“, Стамбена задруга „Пиротстан“, ДП „Млекара Пирот“, ДП Индустрија
обуће „Љубомир Картаљевић“, ДОО „Виновоће“
Аутотранспортно предузеће „Пирот“, ДП за израду и промет крзнено-кожне и текстилне галантерије „Галантекс“, Дрвни комбинат „Полет“,
Друштвено грађевинско предузеће „Прогрес“, Радио
Пирот, Информативно јавно предузеће „Слобода“,
Индустрија одеће АД „Први мај“;
са територије општине Бела Паланка:
Индустрија машина и металне галантерије
„Будућност“, ДП „Весна“, ДП „Украс“, „Понишавље“,
Грађевинско предузеће „Врело“;
са територије општине Димитровград:
Пекара Димитовград, Трговинско предузеће
„Тргокоп“, Текстилно предузеће „Свобода“, Гумарска
индустрија „Димитровград“, ДП „Металац“, Кожара Димитровград, Земљорадничка задруга „Сточар“, РО „Циле“;
и са територије општине Бабушница:
„МИН Балкан“,Фабрика хемијских производа
„Лужница“, Земљорадничка задруга „Бабушница“,
РО „Текстилколор“.
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Миљан Манић, виши архивист
Историјски архив у Пироту
СР

чајено), а које су се налазиле на зидовима фабричког
музеја. Уједно Архив је преузео и целокупни инвентар
фабричке библиотеке, која је бројала преко 20.000
књига из свих области. Олакшавајућа околност је била
што је већ било извршено излучивање безвредног
регистратурског материјала од стране једне агенције,
која је ангажована од стране стечајне управнице и која
је месецима радила на овом послу, наравно, уз асистенцију и савете Одељења за заштиту архивске грађе ван
архива Историјског архива у Пироту. Ово је у многоме
олакшало каснији посао приликом самог преузимања.
Међутим, и поред свега, веома је важно напоменути да
су депои архива у Пироту већ до тада били пуни и да је
било веома мало места за смештај оволике количине
архивске грађе. Можемо само навести да је било преко
8.000 радничких досијеа, преко 1.500 грађевинских
пројеката, велика количина платних спискова и другог
материјала. Посао око сређивања и обраде ове архивске грађе од стране радника Архива тек предстоји, биће
то велики посао. Али и поред свега, можемо да кажемо да смо задовољни и поносни што смо успели и

ЧКО Д
ТИ

са територије општине Пирот:

поред свих објективних околности које нас ограничавају у свакодневном раду да преузмемо ову архивску
грађу, која је од изузетног значаја за наш град и за историју текстилне индустрије наше земље, јер је несумњиво Први мај из Пирота био бренд светских размера у
области текстилне индустрије. Приликом преузимања,
у самом записнику о преузимању, као и у свим случајевима до сада наведена су средства која је стечајни
управник био у обавези да обезбеди на име самог преузимања по метру дужном за набавку архивских полица и архивских кутија. Ова финансијска средства у
многоме олакшавају даљи посао и рад на самој архивској грађи и олакшавају функционисање Архива уопште. Треба напоменути да је ова пракса била присутна
од самог почетка, откад је Архив почео са преузимањем архивске грађе из оваквих регистратура, односно
свих предузећа са територије Пиротског округа која
су била у стечају. Сарадња са стечајним управницима
углавном је била добра, сваки договор је био испоштован и може се рећи да је искуство Историјског
архива у Пироту приликом преузимања архивске грађе
из регистратура које су у стечају веома позитивно.
Закључно са 2017. годином можемо рећи да је Историјски архив у Пироту завршио успешно посао око
преузимања архивске грађе из предузећа која су била
у стечају, а којих је у протеклих десет година било
заиста много.
Још једна акција Архива у току 2014. и 2015. године
била је преузимање архивске грађе из свих школа са
територије пиротског округа, што за многе школе није
обављано у протеклих 70 година. У овој акцији прикупљена је такође велика количина архивске грађе од
изузетног значаја која има везе са историјом школства
и просвете у пиротском крају у периоду од 1918. године па до данас. Поред остале архивске грађе у Архив
се слила и велика количина школских дневника који
су настали током рада свих школа у нашем округу.
Архив је одлучио да спроведе акцију заштите података који су се налазили у овим школским дневницима,
па је тако донета одлука да се одређене стране из дневника издвајају, а затим да се кориче. Коричење је
вршено за сваку школу посебно, а у оквиру школе
по школским годинама, разредима и одељењима. На
овај начин сачувани су веома драгоцени подаци.
Такође, одређени број појединаца предао је Архиву
своју заоставштину или заоставштину чланова своје
породице. У овим личним фондовима и збиркама налази се доста драгоценог материјала који на један посебан начин осветљава одређени период или тренутак у
историји пиротског краја, или пак говори о раду појединаца, њиховом животу, њиховим успесима, њиховим
породицама.
На крају треба закључити да се Историјски архив
у Пироту, као и већина архива у земљи суочава са истим или сличним проблемима. И поред свега, увек је
на првом месту била архивска грађа и њена заштита.
Услови за то су сваким даном све бољи и бољи.
ХИВИС
АР

о регистратури са сигурно највећом количином архивске грађе коју је Историјски архив у Пироту до сада
преузео, преко 150 дужних метара. Такође се ту налазила и, да тако кажемо, неконвенционална архивска
грађа, као што су велики број фотографија различитог
формата, доста штампаног материјала, велики број
фотографија репродукованих на таблама иверице различитих димензија (за данашње услове мало неуобиУ протеклих десет година преузета је архивска грађа
из следећих регистратура:
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ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НЕКАДАШЊЕГ ГИГАНТА ИМК 14.
ОКТОБАР АД У СТЕЧАЈУ – КРУШЕВАЦ
Током 2017. године Историјски архив Крушевац је поред бројних активности
посебно био ангажован на преузимању архивске грађе и регистратурског материјала једне од највећих фабрика не само у општини Крушевац, Републици Србији,
већ се слободно може рећи – и у бившој Југославији. Реч је о ИМК 14. октобар из
Крушевца.
Овај гигант има веома богату историју, која почиње 1923. години, када је Министарству трговине и индустрије поднет захтев за оснивање Српског акционарског
друштва за израду машина и вагона. Оснивач је била аустријска фирма АФЕБ, и преко 90% акција имали аустријски и мађарски индустријалци. Фабрика је настала да
би се искористила потреба за оспособљавањем возног парка на територији Србије,
тешко оштећеног у Првом светском рату. Године 1927. имала је 323 радника.
Због заосталих дуговања Српско акционарско друштво је престало да функционише као власник фабрике за израду машина и вагона 9. маја 1928. године. Као
власник закупац се надаље води Прометна банка АД из Београда, под називом
Одељак прометне банке АД Београд – фабрика вагона и гвоздених конструкција
Крушевац.
Нови акционари, који 1939. године преузимају фабрику под називом Крушевац
АД – Београд, руковођење фабриком поверавају немачком држављанину Хеману
Крајнеру. Врло логично, с обзиром да је фабрика намењена производњи за војне
потребе. За време окупације фабрика је радила пуним капацитетом, и радила је
све време. У фабрици се поправљало оружје, тенкови и обављали различити други
послови потребни немачкој оружаној сили. Борци Расинског партизанског одреда
су 1943. године запалили фабрику како не би користила окупатору. Тада је уништено око 70% производног погона.
Одлуком Народног среског суда за Срез крушевачки од 1945. године фабрика
је конфискована, и у регистар државних предузећа од општег државног значаја се
уписује као Фабрика вагона и гвоздених конструкција 14. октобар – Крушевац. У
првим послератним годинама почиње ревитализација предузећа и производња почиње да добија снажан замах, у склопу процеса обнове ратом опустошене земље.
У то време фабрика је ремонтовала старе и производила нове вагоне, производила
транспортна средства за рударство, челичне мостове и грађевинске конструкције,
опрему и наоружање за југословенску армију. Године 1946. фабрика добија назив
који и данас носи – 14. октобар.
Педесете и шездесете године су златним словима исписане у историјату фабрике. Тада се почиње са освајањем производње грађевинских машина. Даљи развој
иде узлазном линијом све до деведесетих година, које доносе огромне тешкоће за
целокупну привреду, па тако и за индустрију 14. октобар.
Распад бивше Југославије и санкције битно су смањиле до тада постојећи тржишни потенцијал, који се свео на свега 10–15% некадашњег. У 1992. години дошло
је до власничке трансформације фабрике у складу са Законом о условима у поступку
претварања друштвене својине у друге облике својине. Од тада је 14. октобар деоничарско друштво.
Број радника од је од оснивања стално растао, да би 1988. године достигао рекордних 8.250 запослених. Од тада па надаље број радника је у сталном паду, као
и обим производње, производни асортиман, продаја, дистрибуција, што је у крајњој
линији довело до стечаја.
Стечајни поступак је отворен 13. јануара 2016. године. На дан отварања стечајног поступка предузеће је имало 31 радника у сталном радном односу и 227 радника по уговору о делу. Рачун је непрекидно био блокиран од 2. јуна 2015. године.
За стечајног управника од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника
именован је Зоран Милосављевић, који се Историјском архиву обратио са захтевом за преузимање архивске грађе и регистратурског материјала.
На основу чл. 39, 41, и 76, става 3 Закона о заштити културних добара (СЛ. гл.
РС 71/94), Закона о рачуноводству и ревизији (Сл. Гл. РС број 46/06 и 111/09) и

23

У систему категоризације, фонд Фабрике вагона
АД који обухвата период од 1923–1945. године и фонд
14. октобра Крушевац за период од 1945–1966. године
су категорисани као фондови од изузетног значаја.
Стручна служба Историјског архива Крушевац за
заштиту архивске грађе и регистратурског материјала
ван архива је преузимање и излучивање у регистратури вршила 72 дана, док је припрема за рад трајала
знатно дуже. Услови за рад на терену су били јако лоши.
Архивска грађа и регистратурски материјал су се налазили на различитим локацијама у кругу фабрике,
међусобно удаљеним и по више стотина метара. Део
документације је био у расутом стању, прекривен дебелим слојем прашине, изложен влази, буђи и пропадању. Највише потешкоћа када су услови рада у
питању архивски радници су имали у делу фабрике
који се интерно зове Ковачница, где је грађа била
смештена у кровном делу. На лименом крову и даље
се могу видети рупе од гелера настале током бомбардовања 1999. године.
Историјски архив преузео је архивску грађу и регистратурски материјал у укупној дужини од 789,10
метара граничних година 1928–2017. Преузимање је
обављено од 3. октобра 2017. до 15. децембра 2017.
године.
Јелена Ковачевић, виши архивист
Данијела Миљковић, виши архивист
Историјски архив Крушевац
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Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, на коју је Историјски архив Крушевац
дао сагласност под бројем 101 од 24. априла 1989.
године, извршено је преузимање архивске грађе и
регистратурског материјала регистратуре ИМК 14.
октобар АД у стечају, Јасички пут бр. 2, Крушевац, од
стране Историјског архива Крушевац.
Служба за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива је том приликом вршила
излучивање на терену, у регистратури. Утврђено је да
је издвојено 1554,25 м регистратурског материјала
за период 1946–2015. године који нема значај за даљи
рад регистратуре и коме је по Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања истекао
рок чувања.
Поред картица личних доходака, стамбених досијеа,
досијеа запослених (којих има приближно 27.000), М4
образаца и других докумената који се трајно чувају,
преузета је и књига пореских обавеза из 1928. године,
као најстарији документ. Треба напоменути да се у
депоима Историјског архива Крушевац већ налази
документација фонда Фабрика вагона АД Крушевац
граничних година 1923–1945, а која је уписана у књигу
пријема грађе под редним бројем 44. Преузимање
је вршено у више наврата од 1953. до 1955. године.
Такође, 1970. године преузета је архивска грађа фонда
Индустрија 14. октобар Крушевац граничних година
1945–1966. година.

Archivematica, софтвер за дигитализацију
прилагођен архивима
Данас нам је велики део докумената доступан само
у дигитализованој форми. Зато је корисницима архивске грађе од великог значаја да имају олакшан приступ
и велику прегледност фондова које им пружају дигиталне архиве. У том светлу интересантно је искуство
развијених земаља у погледу развоја система за управљање дигиталним фондовима.
Приметно је да комерцијални софтверски пакети
имају високе цене и да су због своје комплексности
више прилагођени IT стручњацима него самим архивистима, а то и те како има утицаја на успорену
дигитализацију домаћих архива.
Битна ставка је инвестиција у хардвер и софтвер специјализован за ту намену, па у развијеним земљама у
великој мери одустају од употребе комерцијалних пакета и због цене и функционалности прелазе на бесплатна, оpen source решења.
Архив Ванкувера 2008. године склопио је уговор
са фирмом Artefactual са циљем да се дизајнира и развије свеобухватни систем дигиталног чувања података.
Као резултат тога чланови пројекта Archivematica и
његови партнери су 2009. године превели функционални модел OAIS-а у практичне моделе примене.
Годину дана касније, 2010. године Петер Ван Гардерен,
тадашњи председник компаније Artefactual, предстаКО ДРУ
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вио је Archivematica софтвер међународној заједници
за дигитално очување.
Тако је настала Archivematica, бесплатни open source софтверски пакет за чување дигиталних података,
који је направљен тако да омогућава стандардизован и
поуздан дугорочни приступ колекцијама дигиталних
садржаја. Овај програмски пакет омогућава унос дигиталних садржаја у дигиталну архиву, процену, управљање садржајима, чување, излагање на увид спољним
корисницима и друго.
Гледајући референце из разних светских институција, као и препоруке ISO OAIS стандарда, нашла сам
да је од свих програма који су у оптицају open source
пакет Archivematica први развијен у потпуности у складу са стандардом.
Туђа искуства показују да је Archivematica потпуно прилагођена за употребу од стране професионалних архивиста у процесу пријема, обраде, управљања и коришћења дигитализованих садржаја у архивима.
Предности у практичној примени овог софтвера су
следеће:

Архивски гласник 12 2017.
приступ, као и да се створи оквир за правилан и
дугорочни развој стандарда.
Заједнички проблем Србије и земаља у окружењу је
чињеница да се касни са процесом дигитализације,
при чему је обим грађе веома велик, а средства којима
установе културе располажу веома су мала.
У том светлу је уочен потенцијал оpen source пакета Archivematica, као софтвера који у великој мери
олакшава процес дигитализације уз употребу минималних ресурса и инвестиција. Пошто је процес дигитализације уз помоћ овог пакета по самој својој суштини стандардизован, корисник једино мора да поштује постављене принципе припреме архивског материјала за дигитализацију, а сам исход у великој мери
зависи од обучености корисника, што је честа одлика
некомерцијалних софтвера.
Archivematica је сама по себи прилагођена за употребу од стране професионалних архивиста, обрада
дигитализованих докумената траје релативно кратко,
а контрола може да се подели између више учесника
у пројекту. С друге стране, што се тиче самих корисника, Archivematica као вишенаменски софтвер није
структуриран да буде прегледан за спољне архивске
кориснике, па би то могло да представља проблем. Због
тога се Archivematica обично интегрише са другим
оpen source пакетима (АtоМ), који између осталог
олакшавају приступ дигиталним архивама и њихово
детаљно описивање.
Овај рад даје најосновније информације о софтверском пакету Archivematica. С обзиром да су у архивима знања из домена коришћења и познавања софтвера скромна, овај рад би могао да буде мали допринос
и напомена да постоји један оpen source софтвер за
дигитализацију, чување и заштиту архивске грађе који
је потпуно прилагођен архивистима и архивима, а
притом и бесплатан.
Мр Мирјана Богосављевић, виши архивист
Архив Србије
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1. Базиран је на међународним стандардима.
2. У питању је open source пакет, састављен од много
open source алата и микропроцеса, који заједно
пружају свеобухватну дигиталну заштитну платформу.
3. Омогућава обраду, трансфер дигиталног материјала у систем за складиштење података.
4. Користи метаподатке: METS (за потребе дефинисања структуре података у дигиталним библиотекама); PREMIS (за заштиту, садржи информације који подупиру и документују процес дигиталне заштите); DUBLIN CORE (дефинисани сет
елемената који служи за опис властитих веб ресурса. Чини га 15 елемената: наслов, опис, тема,
тип, извор, односи, применљивост, аутор, издавач, сарадник, права, датум, језик, формат идентификатор).
5. Прилагодљив је (customizable).
6. Интегрисан je са другим системима.
7. Корисници деле искуства и помажу једни другима, тако да се одговори на многа питања већ налазе у јавном домену. Поред тога, многи од корисника су установе које имају одређене солидне
буџете за развој, тако да имају плаћене људе који
унапређују рад софтвера Аrchivematica, било тиме што унапређују постојеће модуле, било тиме
што додају нове, који стварају нове функционалности.
8. Аrchivematica je сагласна са ОАIS-ом (Open Achival Information System), који омогућава да се дигитални запис одржава и чува на дужи рок. OAIS
као референтни модел за архиве омогућава очување и дугорочни приступ дигиталним информацијама. Сврха OAIS-а је да се омогући што
боље разумевање концепта који је важан за
архивирање дигиталних податка, да се расветли
терминологија и концепт за описивање и
упоређивање дигиталних података и архивске
грађе, да се прошити знање о процесима кључним
за дигиталну информацију и њено очување и

Рад Подружнице АДС-а за архиве са седиштима у
Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом
Пазару, Ужицу и Чачку
Подружница АДС-а за архиве са седиштима у
Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом
Пазару, Ужицу и Чачку активна је дуги низ година.
У протеклих 11 година одржано је 19 састанака у
различитим архивима. Почев од 2010. године на
састанцима Подружнице разматран је велики број
питања из области архивистике. Те године састанак
је одржан у просторијама Историјског архива Рас у
Новом Пазару, где је актуелизовано питање заштите
архивске грађе у судовима. Колеге су изнеле своја
искуства са документацијом у судовима. Донет је
заједнички закључак да се донесе јединствена Листа
категорија за судове по којој би поступали сви архиви, као и да се излучивање судске документације

врши из регистратурски сређене архивске грађе. Још
један закључак на овом састанку Подружнице односи
се на предлог да се Архив Србије, као централна
установа заштите архивске грађе и архивског фонда
Републике Србије, обрати Министарству правде
Републике Србије са захтевом да то министарство у
оквиру својих надлежности предузме конкретне мере
и да се донесе јединствена Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања у судовима.
На овај начин створио би се законски основ да се донесе Листа, односно одређује се прецизно ко је обавезан да Листу донесе и у којем року.
Исте године на састанку Подружнице одржаном
у Историјском архиву у Ужицу разматрано је питање
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реституције – враћања матичних књига црквама и верским заједницама. Став Подружнице био је да се матичне књиге не предају црквама и другим верским заједницама због неадекватних услова чувања и да Архив
Србије организује састанак директора на коме ће се
разматрати сва правна и техничка питања везана за
спровођење одредби Закона о враћању (реституцији)
имовине црквама и верским заједницама.
Године 2011. одржан је 13. састанак Подружнице
Архивистичког друштва Србије за архиве са седиштима
у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом
Пазару, Ужицу, Чачку, у просторијама Историјског
архива Ужице. На овом заседању Подружнице јавила
се идеја да се размотри могућност организовања међународног саветовања у организацији Архивистичког
друштва Србије, при чему је истакнуто да је веома
важно да скуп буде регионалног или међународног
карактера.
Као домаћин састанка Подружнице, наредне године, 21. 03. 2012. добродошлицу је поново пожелео Архив Ужица. Једна од тачака дневног реда односила се
на валоризацију и излучивање из архивске грађе у депоу (искуства и предлози). Закључено је да је потребно
валоризацију радити на основу Листе категорија
регистратурског материјала са роковима чувања, и
повремено вршити ревизију депоа. Уколико не постоје
листе категорија, предлог је да се архивисти придржавају Закона о рачуноводству, прописа и упутстава
Стручног већа, као и уредаба и личних искустава.
Наредна година је била знатно плодотворнија кадаје у питању рад Подружнице. Организована су два састанка, и то оба у Међуопштинском архиву у Чачку.
Први је одржан 05. априла, а други 17. октобра 2013.
године. Пажњу архивиста је привукло питање регистратурског и архивистичког сређивања грађе, као и
питање сигнатура (некад и сад). Истакнуто је да при
сређивању одређених фондова, као што су СИЗ-ови,
ДПО, политичке странке, хуманитарне и друге
организације, савези, удружења грађана и сл. не постоје листе категорија, те да сами архивисти морају да
сређују ову врсту грађе према принципима, предлозима и искуствима колега из других архива, као и по
принципу провенијенције и слободне провенијенције.
По питању сигнатура, сматра се да је потребно да се
архиви у Србији прилагоде међународним стандардима.
На другом састанку код наших домаћина, Међуопштинског архива у Чачку, на дневном реду се поред
осталог нашла, и тачка Разматрање иницијативе за наставак рада Архивистичког друштва Србије. Тада је једногласно усвојен и закључак: „На састанку Подружнице Архивистичког друштва Србије за архиве у Краљеву, Крагујевцу, Крушевцу, Чачку, Ужицу, Новом
Пазару и Јагодину, одржаном у просторијама Архива
у Чачку, договорено је да се закаже седница Извршног одбора архивистичког друштва Србије, на којој
би се одлучило да ли заказати ванредну седницу Скупштине Друштва или сачекати редовне изборе, који би
требало да се одрже у 2014. години. Предлог се упућује из разлога што је по Статуту Друштва обавезно
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бар једном годишње сазивање Скупштине Друштва, а у
овом трогодишњем периоду је изостало.“ Ова иницијатива је касније, као што је већ познато, била покретач озбиљнијег рада и организовања АДС-а, које и данас функционише и спроводи различите пројекте, од
организовања међународног саветовања архивских
радника 2016. године на Тари до одржавања 4 стручне
радионице – у Прокупљу, Зајечару, Новом Саду и
Чачку – током 2017. године.
Крушевац је био домаћин наредне, 19. седнице
Подружнице, одржане 30. 04. 2014. године. Посебну
пажњу архивиста побудило је питање канцеларијског
и архивског пословања код ствараоца архивске грађе.
Архивисти су дискутовали, износећи различита искуства из праксе. Општи је утисак свих присутних био
да је веома важно квалитетно вођење канцеларијског
пословања у регистратурама, што у крајњој линији
доприноси и квалитетнијем раду архива, касније.
Уредно канцеларијско пословање обезбеђује лакше
сналажење у регистратурама и олакшава поступак
излучивања и предаје архивске грађе надлежном архиву. Ово су само нека мишљења колега изнета на овом
састанку.
Заштита судске и медицинске документације и доношење оријентационих листа категорија била је једна
од кључних тема о којима су архивисти дискутовали
на састанку Подружнице одржаном 2014. године у
архиву у Крагујевцу. Као један од проблема са којима
се архивисти сусрећу када је у питању медицинска документација јесте непостојање оријентационе Листе
категорија за медицинске установе. Ради решавања овог
проблема Извршни одбор је именовао чланове два тима
за рад на изради Листе за медицинску и судску документацију.
Поред уобичајених питања и проблема са којима се
архивисти сусрећу при свом раду, на следећој седници
Подружнице дискусија се водила и о све актуелнијем
питању дигитализације. Састанак је одржан у архиву у
Јагодини. Наведено је да се само сређени и обрађени
фондови могу дигитализовати. Такође, истакнут је
проблем многих архива по питању недостатка адекватних кадрова за спровођење процеса дигитализације,
као и опремљености архива за дигитализацију. Родила
се идеја да се започне сарадња међу архивима у погледу дигитализације и информационе обраде архивске
грађе.
Поред овог, 2015. године одржан је још један састанак Подружнице, у Историјском архиву у Краљеву.
Присутни су тада били упознати са израдом Каталога
радних места у јавном сектору за област културе. Највише приговора, од тренутка појаве Каталога било је у
вези са тзв. генеричким занимањима (општи послови,
рачуноводствени послови, домар, помоћно особље...).
Оцењено је да у стручном делу Каталог садржи сва
постојећа стручна занимања.
24. седница Подружнице Архивистичког друштва
Србије одржана је у Историјском архиву у Ужицу. Прва
тачка дневног реда односила се на актуелна питања
поводом примене новог Закона о управном поступку,
са посебним освртом на чл. 103. Заузет је став да
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подносе архивима треба да буду јединствени у погледу
форме и садржине у свим архивима.
Из свега наведеног може се закључити да је рад регионалне Подружнице веома динамичан, имајући у
виду да је једина активна у Србији. Састанци се одржавају редовно, једном или више пута годишње. Поред
места за размену искустава и разматрање актуелних
проблема и питања од значаја за рад архивиста, ови
скупови представљају и тачку спајања колега и међусобног дружења. Након радног дела скупова следи и
део где се колеге међусобно друже у опуштенијој атмосфери. При томе се стичу и развијају нова пријатељства и учвршћују већ постојећи односи међу архивима
и архивистима. Наредни састанак је већ заказан, а добродошлицу ће пожелети архив у Чачку.
Јелена Ковачевић, виши архивист
Историјски архив Крушевац
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постоји обавеза архива да на тражење другог органа
доставља податке и преписе докумената у законски
утврђеном року, али не и да ту услугу врши бесплатно, из разлога што архивска грађа није службена
евиденција коју архив води по службеној дужности,
већ су то документи настали радом органа, организација и појединаца које архиви чувају као културно
добро.
Датума 15. марта 2017. године састанак Подружнице АДС-а одржан је у Историјском архиву у Крушевцу. Састанку су се придружиле и колеге из Историјског архива у Прокупљу. Када је реч о образовању
стручних света у архивима, једном од актуелних питања тада, донет је закључак да је веома важно формирати стручне савете, као саветодавне органе, који
би третирали стручна питања и проблематику у архивима. Томе би претходила измена статута. Још један
закључак са овог састанка био је да захтеви које странке

АРХИВСКИ БИБЛИОТЕКАРИ У
БИБЛИОТЕКАРСКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ
Подружнице БДС
Чланови Библиотекарског друштва Србије организују се у подружнице по територијалном или стручном принципу и њиховим радом руководе предедник
и секретар.
Чланови подружница на Скупштини подружница
разматрају питања од заједничког интереса, утврђују
своје програме, износе ставове, доносе закључке и утврђују предлоге. У складу са тим, подружнице достављају
годишње извештаје о раду, планове и програме рада
Управном одбору Друштва и не могу имати статус
правног лица.
Према одлуци Управног одбора Друштва од 19. маја
2016. године, у складу са чл. 13. ст. 3. Статута Библиотекарског друштва Србије, основана је још једна подружница, која је дуго неправедно била запостављена –
Подружница специјалних библиотека. Друштво у овом
моменту има 18 активних подружница.
Списак подружница БДС:
1. Подружница Златиборског и Рашког округа,
2. Подружница Народне библиотеке Србије,
3. Подружница специјалних библиотека,
4. Подружница Пиротског округа,
5. Подружница Моравичког округа,
6. Подружница Колубарског и Мачванског округа,
7. Подружница библиотекара Срема,
8. Подружница Тимочке крајине,
9. Подружница Шумадијског округа,
10. Подружница Јужнобачког округа,
11. Подружница Браничевског и Подунавског округа,
12. Подружница УБСМ и високошколских библиотека
Београда,
13. Подружница Јужнобанатског округа,
14. Подружница БМС и УНС,
15. Београдска подружница,

16. Подружница северног и средњег Баната,
17. Подружница Расинског и Поморавског округа,
18. Подружница Севернобачког округа.
Подружница специјалних библиотека
У Подружницу специјалних библиотека спадају оне
библиотеке које су основане при архивима, музејима,
институтима, позориштима, научним и стручним друштвима, друштвеним и политичким органима, верским
заједницама, здравственим установама, библиотекама у
привреди…
Архивски библиотекари су добили прилику да
буду у управи Подружнице, чиме им је омогућено да
учествују у креирању рада самог Друштва. Рад у
Подружници подразумева организацију, реализацију
и учешће на различитим форумима, промоцијама, предавањима, радионицама, акредитованим семинарима,
конференцијама, сајмовима књига, конкурсима за награде, објављивање текстова у часопису БДС Библиотекар. Све активности усмерене су на константну
едукацију, усавршавање, стицање техника и вештина,
као и освежавање знања архивских библиотекара,
књижничара, архивиста и архивских помоћника задуАгенда циљева одрживог развоја до 2030. године
усвојених од стране Уједињених Нација
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носилаца развоја тих означених циљева. Главна мисија Подружнице специјалних библиотека је да архивски
библиотекари схвате да нису усамљени у својим проблемима, већ да се анимирају како би пратили и учествовали у збивањима у оквиру Друштва и генерално
струке. Такође, пружа им се могућност да сами креирају своје активности, а све у циљу лакшег самосталног доношења важних одлука, чиме би се изградила,
промовисала и заштитила професија архивских библиотекара.
Татјана Јовановић, виши библиотекар
Архив Србије
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жених за библиотеку у оквиру свог архива. Позиви
за учешће, планови, извештаји, итд. у оквиру Друштва
и саме Подружнице редовно се шаљу путем електронске поште свим библиотекарима у оквиру Архивске
мреже Србије.
Главна мисија БДС је да се залаже за слободан
приступ знању, да промовише и заштити професију
библиотекара, као и да промовише темељне вредности савременог библиотекарства. То је све у складу са
Агендом циљева одрживог развоја до 2030. године,
коју су усвојиле Уједињене нације и ИФЛА у оквиру
ње, где су библиотеке препознате као једни од главних
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КРАТАК РАЗГОВОР О ЈЕДНОЈ ДУГОЈ И УСПЕШНОЈ
ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ
Ержебет Апро
је архивска саветница у пензији.
Давне 1970. године је као приправница почела
да ради у Историјском архиву Суботица.
Године 1993. се
преселила у Мађарску и своју стручну каријеру је
наставила у Архиву Жупаније
Бач-Кишку н у
Кечкемету. У пензију је отишла 2011. године. Аутор је више чланака,
али и коаутор, односно уредник неколико водича кроз
архивску грађу. У Мађарској је, између осталог, обављала одговорне функције помоћника директора жупанијског архива и повереника мађарског Министарства културе за контролу рада архива. Добитница мађарског савезног архивског признања Паулер Ђула
за истакнута стучна достигнућа (2008), а у Србији је
2017. године међу првима добила новоустановљену
награду која носи име великог суботичког архивисте
Гашпара Улмера.
- Колеге су Вам поменутим наградама одале признање, како сте Ви лично задовољни резултатима
које сте постигли?
ЕА: Задовољна сам јер мислим да сам постигла оно
што је у датим околностима било могуће.
- Људи у пензију често одлазе равнодушни, некад
чак и огорчени, ви не спадате међу њих - у чему је
Ваша тајна?
ЕА: Мени пуно значи архивистика, сарадња са колегама као и са истразивачима. Чак и данас, након свих
тих година, још увек волим да одем у архив, да радим
са списима као и да се ангажујем на пословима око
објављивања докумената.
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- Да кренемо од почетка, како су изгледали Ваши
почеци у архиву?
ЕА: Пре доласка у архив, јако мало сам знала о тој
установи, па тако нисам могла ни да наслутим какав ме
посао тамо чека. Након што сам примљена у архив већ
првих дана сам имала прилику да учествујем у спашавању докумената који су били бачени у дворишту градске
куће, и то, како сам касније сазнала, зато што је неко
био извршио њихово неправилно шкартирање. Сећам се,
као да је то било јуче: сви ми из архива погнути над великим гомилама папира, разврставамо списе и књиге
у сандуке и корпе, док нам Гашпар Улмер и директор
Емил Војновић дају упутства. Иначе, моје прво радно
место је било у канцеларији са Гашпаром Улмером, и он
ми је био и ментор приликом припреме стручног испита. Пошто је он у то време радио и у својству професора латинског језика у суботичкој гимназији, ђаци би
често долазили код нас да се консултују са њим о темама за дипломске радове. Будући да је у таквим приликама њима говорио о прошлости града, као и о оним
вредним и ретким документима који се чувају у нашем
архиву, ја сам имала прилику и сама пуно да научим
јер сам му помагала у припреми и презентацији докумената.
- Могли бисмо рећи да Вас је Улмер увео у свет
архивистике, по чему ћете га памтити?
ЕА: Он је био архивист, али пре свега високо образован човек који је одлично познавао више језика. Остао
ми је у сећању као вредан, несебичан и веома добар колега. Улмер се непрекидно образовао и истовремено, са
пуно стрпљења, је и нас - млађе колеге - подучавао. Подстицао нас је да будемо самопрегорни, савесни и прецизни у послу који обављамо.
- Поред Улмера, кога се још највише сећате од
архивиста?
ЕА: Пуно сам научила од Средоја Лалића из Архива Војводине: у вези са вођењем разних евиденција о архивској грађи, као и о систематизацији архивске грађе
у архиву, односно изради научно-обавештајних средстава.
Ово ми је касније пуно помогло када сам са Улмером
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Осим тога, олакшана је, па самим тим је оживела и
међународна сарадња.
- Када човек читав свој радни век проведе у једној одређеној струци, вероватно се некад сретне и
са проблемом монотоније на послу. На који начин
се може најефикасније борити против тог проблема?
ЕА: Нисам никада осећала монотонију при раду у
архиву јер сам била ангажована на различитим пословима у домену струке.
- Један сте од ретких људи који на основу личног
искуства може са пуним правом да говори и о мађарским и о српским архивима, какве видите сличности/разлике међу њима?
ЕА: Радујем се, што сам имала могућност да упознам архивско законодавство и архивску праксу не само
у Војводини, у Србији и у бившој Југославији, него и у Мађарској.
Мислим да је у Војводини био јачи рад на терену, рад
службе заштите регистратурског материјала ван архива. У Мађарској ми се свиђа: метод приступа систематизацији архивске грађе по установама, сређивање фондова по делокругу творца фонда, као и начин вођења евиденције о фондовима. Осим тога, допада ми се начин на
који је у Мађарској решено питање стручног образовања архивиста.
- На крају - порука младим колегама.
ЕА: Да бисте радили у архиву неопходно је пуно: воље,
љубави, стрпљења, оданости и покорности.
Разговор водио:
Милован Цветановић, архивски саветник
Историјски архив града Новог Сада
ХИВИС
АР

РАТНИ ДНЕВНИК СВЕТОЗАРА НИКОЛИЋА ГАРИЧКЕ
1912–1919.
Публиковање архивске грађе представља највећи домет архивистичке партиципације у науци. У архивској грађи постоје документа која чине прелаз од
књижевности ка науци. У та документа спадају дневници, чији је предмет приказивања стварни живот, какав историјски догађај, догађаји које је писац доживео
и људи са којима се срео.
Ова врста архивске грађе има карактеристике сведочења учесника и карактеристике ауторског рада. То може бити и у књижевном и у документарном погледу ваљана литература. Уз ограничења која носи субјективност, дневници могу
бити интересантан историјски извор, пре свега као лично виђење догађаја и појава, што већина историјских извора не може да покаже. Према начину приказивања дневници имају доста заједничког са књижевношћу, а према предмету приказивања са науком. Дневник је пун историјских података о људима и догађајима,
и као такав има непроцењиву вредност за истраживаче.
Ратни дневник Светозара Николића Гаричке, уз фотографије, део је његовог
личног фонда који чува Историјски архив у Пироту. Архивска грађа преузи-мана
је од потомака Светозара Николића поклоном у два наврата, 2007. и 2014. године.
Публиковање Дневника је само још једна активност коју је Историјски архив
у Пироту предузео поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата.
Предраг М. Видановић, архивиста историчар, прихватио се приређивања Дневника
са циљем да буде објављен као историјски извор и потврда да ова врста архив-
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састављала Преглед архивске грађе у архивима Војводине. Од Јаноша Добоша сам имала прилику да научим
нешто о палеографско-дипломатичком приказу привилегија. Захваљујући Ласлу Мађару сам по први пут видела како се истражује завичајна историја - прошлост
града у ком живиш. Поред директора Јожефа Палинкаша и Милана Дубајића била сам укључена у рад на
изради планова и извештаја рада суботичког архива.
- При преласку у мађарски архив, да ли сте имали
проблема при навикавању на тамошњу организацију посла -систем рада? Да ли је у то време у мађарским архивима остало нечег од „источноблоковског“ наслеђа - било у позитивном, било негативном
смислу?
ЕА: Нисам имала никаквих проблема у новом
архивском окружењу. У послу сређивања грађе је исти
основни принцип важио и у Суботици и у Кечкемету.
Чак и они ретки - специфични појмови мађарске архивске
терминологије су ми били блиски јер сам, док сам још
радила у суботичком архиву, имала прилику да из библиотеке те установе користим стручна издања Земаљског архива из Будимпеште. Гашпар Улмер и Емил
Војновић нису заборављали да са својих истраживања
у Бечу и Будимпешти увек донесу и покоју књигу за нашу стручну библиотеку.
- Реците нам нешто о променама у мађарској
архивистици и архивима уласком те државе у
Европску унију.
ЕА: Најбитнија промена се односи на увођење коришћења јединствених међународних стандарда у различитим описима. Много је учињено на пољу дигитализације докумената и електронског истраживања, чиме
су усвојени нови приступи у појединим фазама рада у архи-
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Предраг М. Видановић, архивист
Историјски архив у Пироту
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ћу (тврђави у Пироту). Пензионисан је 1933. године.
Као резервиста био је дежуран уочи 6. априла 1941.
године. Након дежурства, док се одмарао у својој
кући у Словеначкој улици, Пирот су окупирали
Немци. Како је већ био пензионер и у годинама, није
се укључивао у рат. Умро је 1959. године у 76. години
живота.
У педантно вођеном ратном дневнику мајор Светозар Николић описује путеве куда је пролазила
Друга чета Другог батаљона Трећег пешадијског пука
првог позива и догађаје који су пратили ову чету.
Дневник се састоји од четири свеске, датиране по
тада важећем јулијанском календару, у временском
периоду од 10. септембра 1912. до 19. априла 1919.
године, нажалост са прекидима, не због тога што дневник није вођен, већ по свему судећи није сачуван.
Прва свеска (временски период од 10. септембра 1912.
године до 31. јануара 1913. године) описује Први
балкански рат и боравак српске војске у Македонији.
Друга свеска (од 1. октобра 1915. године до 21. септембра 1916. године) сведочи о уласку Бугарске у
Први светски рат, о повлачењу српске војске кроз
Црну Гору и Албанију и њен боравак на Крфу. Део
овог дневника објављиван је од стране др Борисаве
Лилић у књизи Мемоари српских ратника 1912–1918,
али из неког разлога није објављен у целости, већ је
прекинут на датуму 14. априла 1916. године. Трећа
свеска (од 1. септембра 1916. године до 21. априла
1917.) сведочи о учешћу Трећег пешадијског пука у
пробоју Солунског фронта и запоседању коте 1050.
У последњој, четвртој свесци, којој недостаје прва
половина страница (од 25. јула 1918. па до 19. априла
1919. године) описује се пут који је пироћански Трећи пук прошао од Солунског фронта до Војводине,
румунског дела Баната и све до повратка у Пирот.
Уз ове свеске Архиву је предата и свеска насловљена
као Путопис Српско бугарског рата Резервног капетана II класе, која обухвата временски период од 1. октобра 1915. године до 25. фебруара 1916. године и подудара се делом са Светозаровом Другом свеском. Ради
се о истом пређеном путу, у малим временским разликама, али су догађаји описани детаљније и писани
су са временске дистанце. Нисмо успели да утврдимо
чији је ово то путопис, сигурно не Светозаров, али је
вероватно некога из његовог батаљона.
У годинама када се обележава сто година од Великог рата и години обележавања сто четрдесет година
од ослобођења Пирота од Турака велика нам је част
што смо овим приређивачким радом оживели рукопис
једног ратника и једног сведока можда најзначајнијих
догађаја наше историје, и на тај начин допринели да
се отргну од заборава ти ратни дани који су наши дедови и прадедови проживели.
СР

ске грађе спада у групу примарних извора. Међутим,
како је Дневник писан дијалектом и пре сто година,
приметна је језичка, фонетска и граматичка специфичност, коју смо хтели да истакнемо. За овај посао био
је потребан још један приређивач, филолог Ивана
Костадиновић. Захваљујући труду ова два приређивача Историјски архив у Пироту објавиће овај ратни
дневник под насловом Светозар Ј. Николић Гаричка
„Ратни дневник 1912–1919“.
Да бисмо постигли зацртане циљеве, приликом
обраде ратног дневника Светозара Николића Гаричке
тежили смо основном услову – да репродукција текста буде што тачнија, уз очување смисла, стила и језичких карактеристика дневника. Клонили смо се сваке
актуелизације и исправљања његовог језика и стила
писања. Поштовали смо принцип верности оригиналу. Овај принцип значи да је дневник у начелу задржао граматичке, стилске, а делом и правописне особине. Језичка правила и обичаји времена, па чак и навике аутора огледају се у дневнику, с тим што је тамо
где је потребно у заградама дато објашњење приређивача. Ово се нарочито односи на скраћенице које је
користио аутор. Покушали смо да текст дневника учинимо што једноставнијим и разумљивијим за савременог читаоца, али увек у духу норме језика на коме је
писан и времена коме припада.
Светозар Николић Гаричка рођен је 1883. године у
Пироту од оца Јеленка и мајке Дане. Светозар је после
основне школе завршио терзијски занат. На одслужење војног рока јавио се пре времена како би се што пре
оженио својом изабраницом Даринком. Врло брзо се
истакао иницијативом и дисциплинованим односом
према извршењу војних задатака, због чега је послат у
подофицирску школу, коју завршава са изванредним
успехом. Војвода Радомир Путник, знајући да се ближи рат, позива официрски кадар на дошколовање, те
је Светозар завршио официрску школу и у рат 1912.
године отишао као поднаредник. У току ратова од
1912. године до 1918. године напредовао је до мајора.
Према причању Душана Николића, сина мајора Светозара, за све то време само једном је обишао свој
дом: „Памтим, прошао је такорећи пред кућом, са
војском која је била под пуном ратном спремом.
Деда Јеленко ме је држао у наручју, а уз скут мајке
Даринке биле су моје сестре, Добринка и Христина.
Отац је само махнуо сабљом, и то је било све...“
За храброст и војничке заслуге одликован је низом одликовања. Учесник је Облаковске битке, битке
на Брегалници, Кајмакчалану, на Церу, пробоја Солунског фронта. Три пута је рањаван.
После завршетка Првог светског рата враћа се у
родни град, где се демобилише и почиње да се бави
трговином. Међутим, већ 1922. године поново се
активира, и како у Пироту није било формацијског
места за мајора, прихвата чин капетана I класе. Године 1924. постављен је за команданта батаљона у
Цариброду. У Пирот се враћа на место команданта 10.
чете, а 1929. године преузима функцију руководиоца
војног слагалишта које је било стационирано у Гради-
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Изложба Култура Срба у Трсту 1751–1914.
У Архиву Србије је 14. децембра
2016. године, на Дан архивâ у Србији, отворена изложба Култура Срба
у Трсту 1751–1914. Изложбу је
отворио господин Владан Вукосављевић, министар културе и информисања у Влади Републике Србије.
Ова поставка је резултат дугогодишње сарадње Архива Србије,
Српске православне црквене општине у Трсту, Генералног конзулата
Републике Србије у Трсту и установа
културе града Трста. Настала је на
темељу рада стручњака Архива Србије на заштити и истраживању архивске грађе Архива Српске православне црквене општине у Трсту,
који је започет 1982. године, а
након прекида 1990. године обновљен потписивањем
Протокола о сарадњи између Архива Србије и Српске
православне црквене општине у Трсту 2008. године.
Изложба је била конципирана у више тематских
целина, које сведоче о историји српске заједнице у
Трсту, а простор у коме су представљене посебно је
преуређен и прилагођен за ову прилику. Пратећи
тематске целине, посетиоци су између осталог имали
могућност да се упознају са насељавањем Срба у
Трст, које је почело у првој половини 18. века, са
изградњом две цркве посвећене Светом Спиридону,
ангажовањем Срба у Трсту на прикупљању помоћи
српским устаницима у Првом српском устанку, настанком српског православног гробља Свети Ђорђе.
Посебна целина илустровала је развојни пут угледних српских породица – Опуића, Поповића, Бота,
Гопчевића, Ризнића, Куртовића, Ковачевића, Шкуљевића, Вучетића, Фрушића, Квекића и Теодоровића, чији су истакнути представници имали значајну улогу
у формирању и снажењу српске заједнице у Трсту,
као и у привредном, урбанистичком, духовном и културном развоју града Трста. Део простора на изложби био је посвећен оснивању и раду значајних институција и удружења које су Срби у Трсту формирали:
Српској школи Јован Милетић, Хору Цркве Светог
Спиридона, Библиотеци и Архиву Српске православне црквене општине, као и деловању духовника,
књижевника и владара који су оставили трага на културу Срба у Трсту у периоду од 1751. до 1914. године. Посебна пажња је посвећена историјату Цркве
Св. Спиридона – од подизања прве грађевине у 18.
столећу до архитектуре новоподигнуте цркве, пројеката, планова, скица и цртежа детаља цркве. На
принтовима великог формата представљена је ризница Цркве Св. Спиридона (јеванђеља, иконе, крстови,
путири, кандила, кадионице).
Нарочиту пажњу завређивала су оригинална

документа из фондова Архива Србије – мемоари проте Матеје Ненадовића, који сведоче о прикупљеној
помоћи Срба у Трсту српским устаницима 1806.
године, извештаји српских дипломатских представника у Трсту, текстови у италијанској штампи о
догађајима у Србији, документа о покушају оснивања
српске штампарије у Трсту, писма Спиридона Гопчевића Илији Гарашанину, као и књиге из фонда Старе
и ретке књиге Библиотеке Архива Србије.
Од најзначајнијих докумената која се чувају у Архиву Српске православне општине у Трсту представљена су: Повеља царице Марије Терезије из 1751. године, на основу које је заснован рад Српске православне црквене општине у Трсту, пописи досељених
Срба у Трст у 18. столећу, дозвола из 1759. године којом је дозвољено јавно сахрањивање православних
житеља Трста, уговори с краја 18. и почетка 19. века
са српским учитељима у Трсту, извештаји о раду, планови и програми рада Српске школе Јован Милетић
почевши од 1792. године, писма која су Српској православној црквеној општини упутили Вук Стефановић Караџић, Јоаким Вујић, Лукијан Мушицки, Павле
Соларић, Јосиф Рајачић. Представљене су и старе и
ретке књиге које се чувају у Библиотеци Српске
православне црквене општине.
Поставка је била употпуњена аудио-визуелним садржајима који су давали подробније информације о
Цркви Светог Спиридона, српским палатама у Трсту,
српском православном гробљу Свети Ђорђе, Школи
Јован Милетић, музичком стваралаштву Милеве Константиновић, рођ. Опуић, велике добротворке Срба
у Трсту и Дубровнику, али и презентацијом о раду
стручњака Архива Србије на заштити архивске грађе
Архива Српске православне црквене општине у Трсту.
Изложбу прати богато илустрована студија на преко 480 страна, за коју су приређивачи Јелица Рељић
и Мирослав Перишић награђени наградом Града
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Срба у Трсту ова изложба и студија пример су подухвата високог домета, који кроз мултидисциплинарни
научни приступ омогућава и стручној и широј јавности да оствари увид у токове привредног, духовног,
просветног и уопште културног развоја заједнице Срба
у Трсту, а и шире.
Аутори изложбе су Јелица Рељић, Мирослав Перишић и Ана Кос Вујовић.
Иако је било предвиђено да изложба траје три
месеца, због великог интересовања њено трајање је
продужавано у више наврата, те је коначно затворена
30. јуна 2017. године, а чак и после тог датума било је
заинтересованих за поставку. Између осталих, српски режисер Емир Кустурица, књижевник Драган
Великић и британски глумац и режисер Рејф Фајнс
посетили су изложбу после њеног званичног затварања.
Душан Гутеша, архивист
Архив Србије
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Београда за 2016. годину за друштвене и хуманистичке науке.
Истраживања у циљу приређивања изложбе и
студије обављена су у Архиву Српске православне
црквене општине у Трсту, Архиву Србије, Архиву
Српске академије наука и уметности, Државном архиву Трста, Архиву Српске православне црквене
општине у Дубровнику, затим у Рукописном одељењу Матице Српске у Новом Саду, Библиотеци Српске православне црквене општине у Трсту, Библиотеци Архива Србије, Народној библиотеци Србије,
Универзитетској библиотеци Светозар Марковић у
Београду и у градским музејима историје и уметности у Трсту.
Изложба и студија Култура Срба у Трсту 1751–
1914. су део пројекта Архива Србије чији је циљ заштита и представљање архивске грађе и културноисторијског наслеђа српског порекла ван граница
Србије. На пољу представљања културног наслеђа

Манастир Жича – центар Архиепископије, Епархије и сабора у
средњем веку
Издавачки подухват Историјског архива Краљево

ЧКО Д
ТИ

ХИВИС
АР

КО ДРУ
ИЧ

Ш Т ВО
РУ

БИЈЕ

ВО С
Р

ки црквено-државни сабор 1221. године, на коме је
архиепископ Сава крунисао и миропомазао брата
Стефана и одржао чувену беседу О правој вери. Жича,
као седиште Архиепископије, све до пресељења седишта у Пећ била је центар црквеног и државног живота, из кога се управљало врло одговорно и где су
доношене најважније одлуке. Поред тога, била је
и крунидбено место краљева и храм рукополагања
архиепископа, епископа и игумана.
Књига Манастир Жича – центар Архиепископије,
Епархије и сабора у средњем веку обилује подацима и
чињеницама о епископијама Цркве Христове у српским земљама до 1219. године, Жичкоj архиепископији од 1219. године до пресељења у Пећ, границама и територијама Жичке епархије и властелинства
манастира Жиче, жичким архиепископима и патријарсима средњег века, као и односу према суседним
епархијама, архиепископима и патријарсима од 1219.
до 1463. године.
Свој издавачки подухват Историјски архив Краљево је представио поводом обележавања Краљевдана
– Дана града Краљева, а у оквиру манифестације Саборни дани краља Стефана Првовенчаног – Светог
Симона монаха и на Међународном сајму књига у
Београду. Научна јавност му је доделила изузетно високе оцене, а код шире читалачке публике изазвао је
велику пажњу и интересовање.
Историјски архив Краљево, који има дугу и богату издавачку делатност, настојаће да и у наредном
периоду реализује важне издавачке пројекте, у сарадњи
са угледним појединцима, научним, културним и другим установама.
Јасминка Марковић, архивист
Историјски архив Краљево
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Поводом обележавања значајног јубилеја – осам
векова од успостављања српске државности – Историјски архив Краљево је објавио књигу др Драгољуба Даниловића Манастир Жича – центар Архиепископије, Епархије и сабора у средњем веку.
Књига представља значајан допринос познавању и
проучавању средњовековне историје српског народа.
Настала је као резултат вишегодишњег научноистраживачког рада и напора аутора да укаже на велики значај Жиче, која је била седиште Архиепископије, Епархије и многих значајних догађаја у средњем веку.
Драгоцен историјски период, од којег почињу српско
саборно памћење и државотворност, приказан је на
основу пажљиво проучених извора, правилно протумачених догађаја и примењених савремених научних метода.
Дело сведочи о српском културном благу из XIII
века и непроцењивом значају Жиче, седишту средњовековне српске духовности и државности. Оснивањем Жичке архиепископије 1219. године Србија је
постала међународно познати чинилац и део европске
хришћанске породице.
Највећи допринос стварању трајних вредности
и богатог наслеђа српског народа дали су велики жупан Стефан Немања (у монаштву Симеон) и његови
синови краљ Стефан и архиепископ Сава. Захваљујући политичкој зрелости и државничкој мудрости
Немањиних синова успостављене су аутокефална црква и државна организација, чији су ауторитет и одговорност изграђени на хришћанско-византијским темељима и грчко-римској правној традицији.
Централни догађај за разумевање преображаја српске Цркве и њене организације, утемељене на канонима православног хришћанства, био је велики Жич-

Слободанка Цветковић, Библиографија
Архивског прегледа 1955–1999 (2003), Београд, 2017.
Година 2017. остаће у српској архивистичкој
струци упамћена и по издању дела Библиографија
Архивског прегледа 1955–1999 (2003) Слободанке
Цветковић, ауторке, наше колегинице из Историјског архива Пожаревац. Значај и квалитет
овог дела у предговору издања штампаног у 400
примерака описује Зоран Вељановић, архивски
зналац са радним местом у Музеју Војводине: „И
док у свету трају расправе угледних стручњака
око питања да ли библиографску писменост треба схватати као део укупне писмености образовне
личности, односно да се стандарди савремене библиографске информације схвате као део ширег
схваћеног правописа, марљива Слободанка Цветковић је српској али и регионалној архивистичкоисториографској јавности, у то смо потпуно уверени, понудила дело којег ће бити много пута
прелиставана литература и честа поштапалица у
свакодневном раду пре свега архивских делатника, али и историчара и истраживача националне
историје. Отуда на радост и ползу како аутору и
издавачу, тако српској архивистици и националној
библиографији уопште.“
Дело Слободанке Цветковић је у правом смислу речи критички опис садржаја и спољне опреме
и попис текстова и радова нашег дугогодишњег
струковног часописа. Подељено је у неколико делова и подгрупа, како доликује делу писаном на научној подлози. Први део је Предговор, на српском
и енглеском језику. Други део, практично почетак
рада, насловљен је са О Архивском прегледу и подељен је на целине: Увод, Кратак историјат, Техничке одлике, Распоред библиографске грађе. Сами
називи поглавља и делова „причају“ причу о часопису (часописима), сажету и јасну, на нешто више
од двадесетак страница смисленог текста. Разложно и прецизно дат је историјат проблема овог
дела и време које је обликовало садржај издања
Архивистичког друштва Србије.
Потом се пред читаоцем отварају делови насловљени: Садржај билтена Архивски преглед 1955–
1956; Садржај годишњака Архивски алманах 1958–
1962; Садржај часописа Архивски преглед 1965–1999
(2003).
На крају књиге вредне Мачванке запослене у Историјском архиву Пожаревац налази се део посвећен
регистрима, подељен у целине: Именски регистар, Регистар рубрика, Регистар закона, нормативних аката,
прописа, упутстава и препорука.
Издавач књиге Слободанке Цветковић је Архивистичко друштво Србије. Дело Библиографија Архивског
прегледа 1955–1999 (2003) је штампано у Ужицу, у штампарији Графопласт плус, у тиражу од 400 примерака,
2017. године.
Зоран Вукелић, виши архивист
Историјски архив Суботица
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Златна архива за 2017. годину
Почев од 14. децембра 1998. године, када је основан Фонд Александра Арнаутовића – бившег управника
Државне архиве (1939–1941) – од стране његових ћерки, др Маргеритe Арнаутовић и Анђицe Арнаутовић,
наградом Златна архива овенчани су многи истакнути архивисти и архивске установе.
Награда Златна архива, која се по вољи оснивача фонда додељује заслужним архивистима, за 2017. годину
додељена је Архиву Српске православне Епархије будимске и архивском саветнику Архива Србије, Вери Филиповић. Комисија за доделу награде, коју су чинили др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, Нада Петровић, архивски саветник у пензији и Митар Тодоровић, архивски саветник
Архива Југославије, у свом образложењу речито је истакла значај Архива Будимске епархије у Сентандреји,
напомињујћи да је прикупљање, евидентирање, обрада и конзервација архивске грађе овог значајног ствараоца
започета 1984. године, а да идеја о заштити датира још из 1970. године. Архив је почео са радом 1990. године и
уз повремене прекиде своју мисију извршава до данас. Грађа овог архива датира из 18. века, а пружа значајне и
занимљиве информације о животу Срба у Мађарској и њиховој борби за очување свог националног идентитета.
Друга равноправна награда припала је архивском саветнику Архива Србије Вери Филиповић, насмејаном
и предусретљивом лицу Архива Србије, са којим се пре свих упознају млади прегаоци у струци који долазе
у национални архив ради полагања стручног испита. Предавања Вере Филиповић на стручним испитима
представљала су инспирацију младим стручњацима. Њена професионална каријера од 1981. године до данас
прошла је много архивистичких изазова. Искуства стечена при сређивању и обради личних фондова и збирки
она несебично дели са колегама архивистима, учествујући у њиховом архивистичком сазревању. Велики допринос дала је и при сређивању архивске грађе Архива Српске православне Епархије будимске, због чега је ове године и понела ово заслужно признање. Њено име је везано и за учешће у бројним стручним комисијама, у
остваривању матичне функције Архива Србије, уједначавању архивског рада. Њен ентузијазам није опадао са
годинама проведеним у Архиву, напротив, што су околности у којима су архиви деловали биле теже, њено залагање је било веће. У говору којом се обратила присутнима поводом доделе награде Златна архива скромно
је истакла не своје, већ заслуге својих учитеља, архивских посленика, од којих је она „учила занат“, скрећући
пажњу, можда и несвесно, на важност и улогу „преношења знања“ на нове генерације. Архивистика је занат који
се учи ако имате добре учитеље. Вера Филиповић то свакако јесте. На крају, будућим генерацијама поручује
да имају задатак „да брину о сачуваном, на најбољи начин, јер документа сведоче да смо били, да јесмо и да ћемо
бити“.
Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац
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