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БилТеН излАзи ТРоМеСечНо

Штампање билтена
омогућило је Министарство 
културе републике србије

 Друштво мађарских архивиста 
(ДМА) и Друштво архивских радника 
Војводине (ДАРВ) 2006. године у 
Весприму (Мађарска) потписали су 
уговор о сарадњи. Уговор предвиђа 
размену истраживача, публикација, рад 
на заједничким пројектима итд. На бази 
тог уговора делегација ДМА (12 лица 
из 4 архива), у периоду 3–7. јули 2008. 
године, посетила је Архив Војводине 
и војвођанске архиве у Сомбору, 
Сремској Митровици, зрењанину и 
Сенти, као и наш национални архив у 
Београду и Архив Смедерева.

Пошто су колеге из Мађарске већ 
раније били у истријском архиву у 
Суботици нисмо ишли у Архив него смо 
им организовали сусрет са редакцијом 
завичајног листа Бачорсаг (Bácsország) 
на обали Палићког језера. Након 
кратког разговора о могућностима 
размене и објављивања чланака 
у нашим и њиховим часописима, 
наставили смо пут ка Сомбору. Након 
разгледања архива прешли смо у 
зграду општине, у некадашњу зграду 
Жупаније Бач-Бодрог, где смо имали 
прилику да видимо и слику Ференца 
ејзенхута о Сенћанској битци. Након 
тога преноћили смо у Новом Саду, 
а сутрадан смо посетили Архив 
Војводине и упутили смо се према 
Сремској Митровици. На оба места 
били смо изузетно лепо примљени. 
Преноћили смо у Шапцу, у суботу 
ујутро кренули смо у Београд. Колегама 
Бору Мајданцу, Александру Раковићу, 

Посета мађарских архивиста србији
Љубинки Шкодрић и свима другима 
из Архива Србије који су жртвовали 
свој викенд због ове посете овим путем 
се захваљујем и у име делегације 
ДМА. Након упознавања са радом 
Архива Србије, чланови делегације 
разговарали су и о могућностима 
сарадње између ДМА и Друштва 
архивиста Србије (ДАС) и констатовали 
да постоји обострани интерес за њено 
остваривање.

Напустивши Архив Србије разгледали 
смо Београд, након тога преноћили 
смо у Ковину. одавде смо се упутили 
у Смедерево. У недељу нас је чекао 
цео колектив архиву – па смо кренули 
према Голупцу. Директор архива 
Томислав Стевановић ангажовао је 
посебног водича др Млађана Цуњака за 
разгледање Доњег Дунава.

задњег дана посете били смо гости 
архива у зрењанину. На заједничком 
ручку у присуству сарадника 
Покрајинског секретаријата за 
образовање и културу сумирали смо 
искуства са пута по Србији. Др ласло 
Сеги председник ДМА преко штампе 
и локалне телевизије зрењанин 
изразио је захвалност свим колегама 
и представницима Секретаријата 
за изузетан пријем, у нади да ће 
ова посета допринети остваривању 
конкретних, заједничких пројеката. ü

N Фодор иштван
историјски архив Сента
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На позив др ласла Сегија, 
председника Друштва мађарских 
архивиста (ДМА), шесточлана 
делегација архивиста из Србије 
учествовала је у раду Конгреса наших 
колега. Тродневни стручни скуп ДМА 
одржан је од 26. до 28. августа 2008. 
у залаегерсегу, административном 
седишту жупаније зала, на крајњем 
југозападу Мађарске. Домаћин скупа, 
Жупанијски архив, организовао је 
активност Конгреса у просторијама 
студенског насеља, где је био обезбеђен 
смештај и боравак за све учеснике. 

У раду Конгреса учествовало је око 
200 делегата мађарских архивиста и 
близу 50 гостију из Аустрије, чешке, 
Словачке, Украјине, Словеније и 
Србије. Конгрес је отворен пленарном 
седницом уз поздравну реч највиших 
званичника жупаније и града домаћина. 
Српској делегацији указана је част да 
се међу првима обрати делегатима 
Конгреса што је пропраћено посебном 
пажњом и израженом спремношћу 
за успостављање тешње сарадње 
мађарских и српских архивиста. 

српскИ архИвИстИ на
конгресу друштва мађарскИх
архИвИста

После уводне пленарне седнице и 
изборне Скупштине одржане првог 
дана, наредна два дана активност 
Конгреса се одвијала кроз рад секција: 
1. заштита архивске грађе (са посебним 
акцентом на дигитализацији). 2. 
објављивање архивских докумената, 
3. Архиви високошколских установа, 
4. информатичка секција и 5. Секција 
финансијских руководилаца у 
архивима. Након уводних излагања 
руководилаца секција и реферата 
истакнутих архивиста и посленика у 
овој делатности, следила је садржајна 
расправа, сучељавање и размена 
искустава. На крају одржана је 
пленарна седница са резимеом и 
закључцима дводневне садржајне 
активности. На основу садржаја 
тема и начина њихове обраде, 
стекли смо утисак о завидном нивоу 
архивистичке теорије и праксе код 
наших суседа. Друштво мађарских 
архивиста је сарадњу са асоцијацијама 
и архивима четири суседне државе 
уредило посебним међудржавним 
документом, чија реализација већ даје 

корисне резултате. Понуђену сарадњу 
мађарских колега (ДАМ), сматрамо 
корисном иницијативом коју треба 
озбиљно размотрити и приступити 
изради и потписивању докумeнта у 
којем би се утврдиле области и садржај 
сарадње наших друштава и архивских 
установа.

Домаћин скупа, поред свечаног 
пријема за госте из суседних земаља, 
по завршетку рада Конгреса приредио 
је свечани опроштајни банкет за 
све учеснике скупа. организовањем 
свакодневних осмишљених и 
садржајних посета Жупанијском 
архиву, етно селу, средњевековном 
дворцу хрватских племића Ферштетића 
и другим културноисторијским 
знаменитостима жупаније зала, укупан 
доживљај учешћа наше делегације 
учинио је изузетно повољним. ü

N Милча Мадић, 
Председник Друштва

архивиста Србије

министар културе Небојша брадић
посетио архив србије

в е с т и : 

Поводом пронађене велике количине архивске грађе у Депоу 
1 Архива Србије, у Карнегијевој, која је била неразврстана 
у фондове и непозната истраживачима, министар културе 
Небојша Брадић je, на позив директора Архива Србије др 
Мирослава Перишића, посетио Архив Србије. 

Директор Архива упознао је министра културе са 
једногодишњим радом на реформи Архива Србије, чији 
резултат је и проналажење непознате архивске грађе, као и са 
настојањима да се започне процес реформисања архивских 
установа и архивске делатности у Србији. 

У разговору са директором Архива Србије др Мирославом 
Перишићем, министар је изразио спремност да Министарство 
културе подржи напоре Архива Србије на уређивању архива 
у Србији и унапређивању архивске делатности, истакавши 
да је Архив Србије једна од најважнијих установа културе. 
Министар Брадић је објаснио да је и пре доласка у Архив 
Србије био упознат са бројним проблемима архивске службе 
и архивских установа и истакао да ће рад на успостављању 
статуса архива у Србији бити један од важних задатака 
Министарства културе Републике Србије. Нагласио је да 
ће сва пронађена документа бити спашена од пропадања, 
на адекватан начин заштићена и учињена доступним за 

проучавање. изразио је своје уверење да су архиви чувари 
националног памћења и идентитета, доказ државног трајања 
и постојања и да, као установе културе од највећег значаја, 
заслужују подршку и одговарајући третман у културној 
политици Министарства културе Републике Србије као 
један од приоритета. У том смислу исказао је своју подршку 
настојањима Архива Србије да унапреди архивску делатност у 
Србији. 

Директор Архива Србије др Мирослав Перишић захвалио 
је министру културе на брзини којом је реаговао и подршци 
коју је овом приликом исказао Архиву Србије. иако детаљна 
стручна анализа ових докумената тек предстоји, директор 
Архива је нагласио да се досадашњим увидом стиче утисак 
да је реч о изузетно вредној архивској грађи, и истакао да ће 
у циљу процене њене вредности бити формирана комисија 
састављена од историчара, стручњака за поједине периоде и 
архивиста Архива Србије. Директор Архива Србије је говорио 
и о стратешким опредељењима ове установе, рекавши да 
ће Архив Србије кроз остваривање функције матичности, 
радити на превазилажењу постојећег тешког стања у 
архивској делатности у Србији, али и на њеном унапређењу и 
модернизацији.

• 3 • • •



• • • 4 •

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 •

септембар 2008         архивски гласник 4        

Велика очекивања од новог закона 
о архивима и архивској служби 
проистичу, пре свега, услед постојања 
великог броја отворених питања 
присутних у архивистици и архивској 
служби, насталих у предтранзиционој 
и транзиционој фази развоја нашег 
друштва, а који чекају и траже одговоре. 
Део насталих последица проистиче из 
недоследности у досадашњој пракси 
примене постојећих прописа о заштити 
архивске грађе од стране стваралаца 
и имаоца архивске грађе и архивске 
службе у целини и државних органа, па 
се изговор за овакво стање, веома често, 
тражи у лошим законима, а излаз из 
насталих проблема у новим законима.

Наиме, сведоци смо да се, услед 
непоштовања прописа, у друштвеним 
предузећима која су у поступку 
реструктуирања и припреме за 
приватизацију, приватизованим 
предузећима, предузећима која су у 
стечају или ликвидацији уништава 
архивска грађа иако постојећи прописи 
врло прецизно обавезују ствараоце и 
имаоце грађе да је чувају у сређеном 
стању и да је по поступку предвиђеним 
законом предају надлежним архивима 
на чување. Веома су ретки примери да су 
архиви, изузев што су упозоравали друге 
државне и правосудне институције, 
покретали и водили поступак против 
субјеката који су угрожавали или 
уништавали архивску грађу. Та ситуација 
постаје још тежа кад предузећа добију 
нове власнике који на архивску грађу 
гледају као на „гомилу папира“ који 
им само ствара проблеме и којег се 
треба што пре ослободити. Архивска 
служба, и поред упозорења и налагања 
мера на заштити архивске грађе, није 
увек користила сва правна средства 
и овлашћења која пружа закон о 
културним добрима. Није користила 
институт активне легитимације и 
покретање поступка против одговорних 
лица пред органима за прекршаје 
и надлежним тужилаштвима. Уз то 
треба рећи и да други прописи који 
су пратили транзиционе процесе у 
привреди и друштву, а пре свега, закон 
о приватизацији и закон о стечају нису 
третирали обавезе нових власника према 
створеној архивској грађи. Настала је 
слична ситуација коју смо имали после 
Другог светског рата. После одређених 

у сусрет расправИ о нацрту Закона о архИвИма И архИвској службИ

Домети и оГраНиЧеЊа НовоГ
ЗакоНа о архивима

друштвених промена уништава се у 
великој мери архивска грађа великих и 
осталих друштвених предузећа и сл.

Стога, домете новог закона о архивима 
и архивској служби треба посматрати 
у склопу свеукупног економског и 
политичког система који се изграђује 
у Србији и позиције свих привредних и 
друштвених субјеката према имовини 
са којом располажу па у том контексту 
и према архивској грађи. Уосталом, 
досадашњи историјат развоја архивског 
законодавства у Србији упућује нас 
на закључак да је поред системског 
закона о заштити архивске грађе и 
рационалне и ефикасне организације 
архивске службе, кључно питање 
било је и како организовати ефикасно 
заштиту архивске грађе ван архива и 
како ствараоце и имаоце архивске грађе 
приволети и натерати да се према истој 
односе као културном добру од трајне 
историјске културне вредности.

Крајем 60-тих и почетком 
седамдесетих година прошлог века 
ствараоци и имаоци архивске грађе 
били су законским прописима и 
деловањем архивске службе и друштва 
у целини доведени у ситуацију да 
се према архивској грађи односе са 
великом дозом одговорности, али крајем 
деведесетих тај однос се драстично 
мења у негативном смислу. Ако су Устав 
и Нацрт закона о културним добрима 
заштиту архивске грађе дефинисали 
као вредност о највећег друштвеног 
интереса, онда се остваривање тог 
интереса мора обезбедити кроз закон 
о архивима којим се успоставља 
јединствен функционалан и ефикасан 
систем заштите архивске грађе иза 
којег стоји непосредно држава као и 
стављањем архива и архивске службе у 
позицију значајне државне институције 
која може да врши функцију заштите 
архивске грађе. Дакле кроз концепт 
развоја државног архива једино се може 
створити таква институција која може 
да успешно врши функцију заштите 
архивске грађе.

С обзиром на измењене својинске 
односе, закон мора веома прецизно 
да дефинише обавезе стваралаца и 
ималаца јавне грађе и посебно приватне 
и да отклони сваку недореченост и 
недоумицу која проистиче из премесе 
„приватна архивска грађа је приватна 

својина и воља је ствараоца и имаоца 
ове врсте архивске грађе како ће се 
према њој односити“. У супротном 
имаћемо ситуацију да ће архиви 
више личити на „Дон Кихоте“ који 
јуришају на „ветрењаче“. Надлежности 
архива морају бити врло прецизно 
дефинисане уз обезбеђење инструмената 
да се надлежности могу у пракси 
спровести. Јединствен систем заштите 
архивске грађе подразумева да се има 
успоставити адекватна, рационална 
и функционална мрежа архивских 
установа које су међусобно добро 
повезане и које функционишу на 
јединственим принципима организације 
и методологије стручног рада. овакав 
статус архива као значајне државне 
институције подразумева да су 
обезбеђени, за наше прилике, оптимални 
просторни, материјални и финансијски 
услови што даје сигурност и поузданост 
да се поверени послови оснивачким 
актом архива могу и морају у потпуности 
остварити. ефикасност и поузданост 
функционисања архивске службе, поред 
створених материјалних и финансијских 
услова, обезбеђује се кроз стални 
стручни надзор матичног архива и 
управни надзор Министарства културе.

Напредак у архивистици се може 
постићи уколико се новим законом 
створе приближно исти просторни, 
материјални, кадровски и финансијски 
услови за све архиве који чине архивску 
мрежу. Такви услови омогућавају да 
се у делатност архивске службе могу 
примењивати сви достигнути стандарди 
у светској архивистици и укључивање у 
шире информационе системе. Уколико 
се не створе ови услови и створи једна 
стабилна и трајна мрежа архивских 
установа, са прецизно дефинисаним 
територијалним и стварним 
надлежностима и одговорностима, 
ситуација се неће битно променити. 
Само добро интегрисан систем 
архивских установа у функционалном, 
организационом, кадровском и стручном 
погледу, по хоризонтали и вертикали 
своје организације, повезан у шире 
системе, може да одговори својој 
функцији.

Нови закон је ограничен на 
транзициони период развоја нашег 
друштва, и тек са превазилажењем 
хибридних економских и политичких 
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односа и успостављењем једног 
стабилног друштва са јаким 
институцијама које функционишу на 
принципу поштовања права и правне 
државе, створиће се услови да се донесе 
закон о архивима који би имао дужу 
примену.

Поред друштвеног и политичког 
контекста развоја нашег друштва у 
наредном периоду, домети и ограничења 
новог закона о архивима и архивској 
служби првенствено ће зависити од тога 
колико буду делотворна решења која 
регулишу заштиту архивске грађе ван 
архива и какав ће бити статус архивских 
установа са свим атрибутима шта статус 
подразумева. Кључно питање је колико 
ће се консеквентно разрадити концепт 
државног архива, што је било полазиште 
радне групе за израду предлога закона, 
или ће се од тог концепта одступити 
прибегавајући комбинованој варијанти 
државног и локалог типа архива, где би 
обавезе државе и локалне самоуправе 
остале, као до сада непрецизно 
дефинисане и разграничене што би за 
последицу имало чињеницу да би се 
увек изнова отварало питање шта је чија 
обавеза и надлежност када су архиви у 
питању. 

закон о архивима, сам по себи не 
може да реши проблеме на заштити 
архивске грађе, али добар текст закона 
у корелацији са осталим законима, 
пре свега, законом о привредним 
друштвима, законом о приватизацији, 
законом о стечају, Кривичним 
закоником, заштиту архивске грађе 
може да учини обавезом коју ствараоци 
и имаоци архивске грађе и архиви 
схватају и примењују као императивни 
захтев и цивилизацијску потребу. 
Веома је значајно доношење Уредбе о 
канцеларијском пословању којом ће 
се на јединствен и једнообразан начин 
уредити канцеларијско пословање 
у Републици, као и инструменте 
који ће осигурати да се та уредба 
примењује кроз управни надзор 
управне инспекције, која неће само 
контролисати рокове у којима се 
управни акти доносе, што је сада 
случај, већ ће контролисати целокупно 
канцеларијско пословање. Архиви, као 
установе заштите, по самој дефиницији, 
треба да буду најодговорнији за заштиту 
документарног материјала и архивске 
грађе, али уколико ствараоци и имаоци 
архивске грађе и остали државни и 
други органи и организације не буду 
законским прописима императивно 
обавезани и адекватно санкционисани 
за заштиту архивске грађе, у том случају 
домети и домашаји новог закона о 
архивима и архивској служби остаће у 
оквирима ограничења која су до сада 
постојала. ü

N Бошко ракић
историјски архив Краљево

Да би истакли значај архива архивисти често и радо цитирају Андрићеве 
речи: „Мислим да у нашим приликама треба увек подвлачити и свуда 
истицати чињеницу да архиви нису никакви мртви колосеци ни пасивне 
позиције у нашем друштвеном и културном животу, а да је непажња према 
архивском материјалу културна брука и национална штета“. или: „Уносити 
светлост научне истине у догађаје прошлости, значи служити садашњости. 
Стога архивска документа нису мртва, сива и узалудна као што то површним 
или неупућеним можда понекад изгледа. То су драгоцени сведоци без којих 
би нам остала непотпуно разумљива многа појава у садашњости, без које не 
бисмо могли назрети ништа о будућности“. 

Како смо нашег нобеловца узели као потврду да архиви треба да постоје и 
да су од велике важности, код њега можемо наћи и пример зашто архивску 
грађу треба држати у сређеном стању и за исту написати инвентаре и 
водичe.

инвентари и водичи кроз архивску грађу потребни су и зато, да се данас 
код нас не препознају нека поступања и несналажења која су била присутна 
код шефа архиве травничког везира, из Андрићеве Травничке хронике, 
онако како их је видео француски дипломата почетком 19. века. 

Међу важнијим чиновницима у Травнику је и шеф везирове архиве (тефтер 
ћехаја) „... за кога се говорило да је неподмитљив; ћутљив и повучен човек 
који се бринуо само о својој многобројној деци и о везировој преписци и 
архиви. Живот му је прошао у борби са невештим и несавесним писарима, 
татарима и мезилџијама, и везировим хартијама које се, као уклете, никад 
нису могле довести у ред. Дан је проводио у једној полумрачној соби, пуној 
чекмеџета и рафова. Ту је владао неки само њему познат ред. и кад му 
затраже препис неког документа или неко старо писмо, он се сваки пут 
узруја као да се дешава нешто потпуно неочекивано и нечувено, скочи, стане 
насред собе, ухвати се рукама за обе слепоочнице и почне да се присећа“. 

и поред позитивних особина – неподмитљивост, брижност, одговорност, 
заузимање до пожртвованости које спадају у врлине за сва времена - не може 
нам бити узор у потпуности из разлога што архивом не управља суверено, 
није успоставио ред и ове послове ради на неефикасан и чудан начин. 
околности су одредиле да налазећи се на самој периферији османског 
царства до њега не стигну знања и искуства о вођењу и коришћењу архиве. 
Његове позитивне особине и велики труд скрива сенка неодговарајућих 
решења. Једини водич кроз архиву је „неки само њему познат ред“ и 
присећање шта је и где је раније оставио. „Усмени водич“ кроз везирове 
папире је кратког века те одласком тефтер ћехаје заборав сигурно долази. 

зато, уколико архиви данас не израђују инвентаре и научно-информативна 
средства (сумарни инвентари, аналитички инвентари, водичи…) сасвим је 
за очекивање да корисници у њима неће видети архивисте већ особе које 
се некако сналазе међу „хартијама које се, као уклете, никад нису могле 
довести у ред“. 

Сређивањем архивске грађе и израдом водича и осталих информативних 
средстава, архиви ће ставити јавности до знања да у њима раде зналци 
архивске струке који неће кориснике збуњивати великом количином папира 
у архивском депоу, у којем се само они „и Бог“ могу снаћи. Показаће да ту 
постоји универзалан ред и да се користе одговарајућа решења у управљању 
документима. Путем Водича кроз архивску грађу пружиће корисницима, 
(непосредно, преко сајта или преко библиотека) могућност да брзо и 
сами сазнају све, или скоро све, о садржају и месту докумената који су им 
потребни. ü

N радомир ристић
историјски архив Краљево

Зашто архИвИ треба да 
Имају водИче кроЗ архИвску
грађу И остала 
ИнформатИвна средства
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Служба за заштиту архивске грађе 
ван архива свакодневно врши стручни 
надзор над архивском грађом и 
регистратурским материјалом 
унутар институција-стваралаца. 
општеприхваћен термин за ствараоце 
архивске грађе, над којим архиви врше 
стручни надзор јесте регистратура.

Под надзором се, осим класичних 
метода прегледа затеченог стања, врсте 
и количине документације, одабирања 
архивске грађе, издвајања безвредног 
регистратурског материјала за 
шкартирање, израде листа категорија 
регистратурског материјала са 
роковима чувања, врши и перманентна 
едукација одговорних лица на 
пословима канцеларијског и архивског 
пословања унутар регистратура. 

због неопходности учестале 
комуникације, контаката и образовања 
запослених, дошло се на идеју да се 
организује једна едукативна радионица 
у Архиву Србије за све са којима 
Спољна служба сарађује, а који су 
директно у својим институцијама 
укључени у послове евидентирања 
и архивирања документације. 
Полазници такве школе би се много 
ближе упознали са канцеларијским 
и архивским пословањем. Били би 
активно укључени у дискусије, а 
уласком у зграду Архива Србије, 
превасходно би превазишли стереотип 
о хладном и бездушном складишту 
папира. Схватили би значај и 
важност сопствених послова унутар 
институција, као и саме установе – 

Архива Србије.
Тако је у идејном смислу, 

рођена и наша прва „летња школа 
архивистике”. Број кандидата 
морао је бити лимитиран на 
максимално стотину учесника, 
због омогућавања оптималних 
радних услова. Критеријуми по 
коме су бирани први полазници 
школе, били су: показана ажурност, 
заинтересованост и комуникација са 
Спољном службом Архива Србије, 
али и брзина аплицирања. Наиме, 
знатан број пријављених кандидата 
остављен је за наредну едицију наше 
Школе архивистике за запослене у 
регистратурама.

летња школа архивистике 2008. 
године, конципирана је у три радна 
дана, од 2-4. јуна. Сваки дан обрађена 
је по једна тематска целина. Првог дана 
разматране су обавезе регистратура 
према надлежном архиву, као и врсте 
делатности које из тога произилазе:

– начин евидентирања аката, врсте 
евиденција;

– формирање листе категорија 
регистратурског материјала са 
роковима чувања;

– одабирање архивске грађе из 
регистратурског материјала;

– излучивање безвредног 
регистратурског материјала;

– устројавање/вођење Архивске књиге;
– примопредаја архивске грађе 

надлежном архиву.
Другог дана се говорило о: 

техничкој заштити документације; 

превентивној заштити архивске 
грађе и документарног материјала 
у регистратурама; архивском депоу; 
формирању фондова након преузимања 
архивске грађе; микрофилмовању 
архивске грађе и архивској грађи о 
људским правима.

Последњи дан предавања, односио 
се на софтверска решења у области 
електронског управљања документима 
и самог архивирања. истакнуте 
информатичке куће изнеле су своје 
програме, али и идеје које су кроз 
интересантне презентације, слушаоце 
упознали са савременим електронским 
методама заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала.

Након одслушаних предавања, 
отварана је дискусија за сваку тему 
појединачно. Свим полазницима 
Школе, који су присуствовали 
предавањима додељени су и 
сертификати о похађању.

Квалитет организације и предавања 
летње школе архивистике 2008. године 
потврђен је и кроз анонимне упитнике. 
Полазници су могли да изнесу своје 
мишљење о квалитету овог семинара. 
На основу четири питања, они су 
исказали позитивно мишљење о школи, 
али истовремено и дали своје предлоге 
и сугестије.

На готово свим упитницима, на наше 
огромно одушевљење, одговорено је 
позитивно, а њихове сугестије ишле 
су у правцу идеје да се овакве школе 
организују у што већем броју и што 
чешће. ü

N Татјана Мишић
Архив Србије

летња школа архивистике
у архиву србије
(2-4. јун 2008)
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Библиотека у историјском архиву 
је тесно повезана са основном 
делатношћу архивске службе. То 
је специјална, стручна библиотека, 
затвореног типа. Њена делатност 
подређена је архивистима, којима 
треба да олакша сређивање и обраду 
архивске грађе, и истраживачима 
архивске грађе. 

 Књиге, часописи и сва друга 
библиотечка грађа доступни су 
свима којима су потребни, а могу се 
користити искључиво у просторијама 
архива. 

Најчешћи корисници архивске 
библиотеке су радници архива, 
истраживачи, научни и стручни 
радници, ученици и студенти.

Библиотека се развијала упоредо 
са архивом. У почетку је била само 
приручна јер је и за само организовање 
и рад у установи било потребно имати 
одговарајућу литературу ради што 
правилнијег, свестранијег и потпунијег 
рада архивских радника на сакупљању, 
чувању, сређивању и обрађивању 
архивске грађе, публиковању оне 
изузетно важне грађе за историју, или 
за историју завичаја, од најстаријих 
времена до данас. за потпуније 
обављање тог рада било је потребно 
познавање стручне литературе, а 
потребни су били, такође, разни 
речници, енциклопедије, зборници. 
Постепено, са развојем архива, 
прерасла је у стручну библиотеку. 

Настојало се да фонд библиотеке 
буде добро и богато снабдевен, да 
се прикупи што више књига. Пошто 
је сређена архивска грађа увек на 
располагању истраживачима и 
публицистима, који на основу ње пишу 
разне чланке и студије, јасно је да 
је приручна и стручна литература и 
њима веома потребна. Како овај архив 
располаже великим бројем архивских 
фондова (данас преко 1300), који 
стоје истраживачима на располагању, 
набављана је, током свих ових година 
постојања архива, стручна литература, 
која ће помоћи бољем разумевању те 
грађе. 

Библиотека набавља књиге, часописе 
и листове на уобичајене начине: 
куповином из средстава којима 
архив располаже, разменом својих 
публикација, поклоном, обавезним 

бИблИотека ИсторИјског архИва
„срем” у сремској мИтровИцИ

примерком књиге уколико је она 
настала на основу коришћења 
архивске грађе. 

 Mоже се рећи да претходних година 
није било планског набављања књига у 
складу са потребама ове установе, већ 
су се књиге набављале стихијно, јер је 
било мало финансијских средстава за 
куповину књига, па су оне углавном 
набављане разменом и обавезним 
примерком књиге.

због тога књижни фонд наше 
библиотеке има неповољну структуру, 
али није сиромашан. Библиотека 
располаже са преко 3000 књига. Ту су:

– публикације нашег архива,
– изузетно важне публикације других 

архива које се односе на наш завичај и 
земљу, 

– књиге из историје (суседних народа 
и земаља, оних великих сила које су 
током прошлости господариле овим 
крајевима, историја крупних светских 
догађаја који су налазили одјека и на 
овим просторима, велики број дела 
која обрађују општу или регионалну 
историју,

– марксистичка литература која се 
користи за правилно обрађивање грађе 
која се односи на историју радничког 
покрета и народноослободилачке 
борбе у Југославији,

– публикована историјска грађа о 
догађајима у другом светском рату и 
народној револуцији у југословенским 
земљама,

– биографије многих истакнутих 
људи чији је живот и рад био везан 
за терен који покрива овај архив, а и 
шире за целу државу,

– хронике и монографије (највише за 
насељена места Срема, али и за многа 
друга места доскорашње државе), 
споменице, штампани годишњаци 
привредних, културних, друштвених, 
политичких, верских, здравствених, 
спортских и других установа, 
предузећа и организација,

– стручне архивистичке књиге и 
часописи из Србије и свих бивших 
југословенских република и покрајина,

– књиге из помоћних историјских 
наука,

– енциклопедије, лексикони, 
речници, библиографије, именици 
места и друго,

– закони, зборници закона, уредбе 

како локалног тако и ширег (среског 
и окружног) и општедржавног 
карактера. 

– књиге и издања разних културних, 
научних и просветних установа и 
друштава као што су: летопис Матице 
српске, Гласник историјског друштва у 
Новом Саду, Југословенски историјски 
часопис, зборник друштвених наука 
Матице српске, зборник Музеја Срема 
у Сремској Митровици, зборник 
завичајног музеја Рума и друго,

– серијске или периодичне 
публикације (новине, службени 
листови, алманаси, календари), 

– као и књиге из разних научних 
области (социологије, права, 
пољопривреде, економије).

Библиотека поседује 386 старих 
књига из 18. и 19. века . То су највише 
књиге из области законодавства, 
историје, статистички извештаји, 
уџбеници и приручници.

 Новина има око 120 наслова. Један 
број наслова је потпуно сачуван, а код 
великог броја наслова сачуван је само 
по неки број.

и даље се тежи сталном допуњавању 
и обнављању књижног фонда. 

за смештај библиотечке грађе архив 
поседује ормане и полице. Књиге 
су класификоване по Универзалној 
децималној класификацији.

 Серијске публикације су поређане 
азбучно по наслову, у оквиру кога 
су послагане по бројевима и такође 
смештене у ормане и полице. 

за ефикасније обављање 
основног задатка библиотеке да 
својим корисницима ставља на 
располагање библиотечку грађу и све 
информације које су им потребне 
за њихов истраживачки рад, било је 
неопходно да књиге буду обрађене у 
једном од компјутерских програма 
за библиотечко пословање. од 
2004. године књиге се обрађују 
компјутерски, тако да библиотека има 
оформљен електронски каталог, што је 
знатно олакшало рад на обради књига 
и на проналажењу књига за кориснике 
архивске библиотеке. ü

N Јулијана голчевски
историјски архив

Сремска Митровица
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Транзиција, односно прелазак са 
планске и дириговане организације 
друштва на тржишну регулацију, и ако 
је најизразитија у сфери материјалне 
производње, није карактеристична 
само за овај облик људске делатности. 
Нова филозофија рада обухвата све 
делатности друштва укључујући и науку 
и културу а ове промене неумитно 
се одражавају и на архивистику као 
науку и праксу прикупљања, обраде, 
чувања, коришћења и публиковања 
архивске грађе. Промене се одвијају 
у два, наизглед контрадикторна 
процеса. Са једне стране због 
умножавања броја друштвених и 
привредних субјеката који стварају 
архивску грађу свакодневно се ствара 
огромна количина докумената из 
којих је потребно излучити безвредан 
материјал уз истовремено повећану 
заинтересованост корисника за приступ 
архивској грађи, њеном изучавању и 
публиковању. Са друге стране држава 
као корисник буџетских средстава 
настоји да смањи обим својих трошкова 
и тиме препусти да се тржишно 
профилишу потребе за одређеним 
врстама делатности.

Држава, због своје одговорности 
за функционисање друштва и његов 
културни идентитет, никада неће 
архивистичку делатност препустити 
у потпуности приватној иницијативи. 
ипак у државама као што је наша, 
које су због своје нерационалне 
и сложене организације превише 
„скупе“ неумитно је да се и у наредним 
годинама настави притисак на архивске 
институције у правцу даљег смањивања 
броја запослених, смањења општих 
трошкова уз истовремено повећања 
ефикасности у раду. 

ова два међусобно супротстављена 
процеса, смањивање броја запослених 
и повећање обима посла ипак није 
немогуће помирити. Разуме се за то 
је неопходно употпуности променити 
приступ архивистичкој делатности.

излаз представљају: потпуно и 
ефикасно коришћење савремених 
информатичких технологија; отварање 
простора за пуну приватну иницијативу 
и предузетништво у области 
архивистике; 

Први зачеци приватне иницијативе 
у овој области већ указују на могуће 
проблеме и потребу да се ова област 

место ПриватНe
иНицијативe
у области
архивистиЧке
ДелатНости

детаљно правно регулише како би се 
избегле тешке последице, пре свега 
по архивску грађу, као културно 
добро. Јавни архиви, односно Архив 
Србије, као матична архивистичка 
установа, морао би чврсто у својим 
рукама задржати изворна овлашћења 
за регулисање целокупне делатности 
укључујући и право надзора. Не 
би се смело допустити приватним 
предузетницима да прописују услове за 
чување архивске грађе или излучивање 
безвредног регистратурског материјала. 
Тржишна логика је веома често 
кратковида и вођена само интересом 
за брзим стицањем профита и њој се 
не би смело дозволити да самостално 
регулише основна питања архивистике. 
Такође, старање о оспособљености 
кадрова који би као приватни 
предузетници обављали неке од послова 
у оквиру архивистике требало би бити 
организовано или верификовано од 
стране Архива Србије укључујући и 
лиценцирање ових лица (као што у 
апотекама мора бити запослен макар 
један фармацеут тако би и у приватним 
агенцијама морао бити макар минимум 
лица са архивистичким звањима и 
лиценцама за рад). 

Са друге стране државни архиви би 
требало да приватној иницијативи 
препусте широк простор рада за које 
тржиште исказује интерес. Ту пре 
свега мислим: на послове израде 
компјутеризованих програма за 
писарнице који омогућавају брзу 
претрагу и сортирање докумената 
укључујући и излучивање безвредног 
регистратурског материјала; на 
послове израде листи безвредног 
регистратурског материјала за 
излучивање (сагласност на листу 
мора дати надлежни архив); послове 
припреме безвредног регистратурског 
материјала за излучивање; чување 
безвредног регистратурског 
материјала до уништења и архивске 
грађе до предаје надлежном архиву; 
дигитализација архивске грађе; 
истраживање архивске грађе по 
захтевима странака у јавним архивима.

Ниједна од ових активности не би 
била у супротности са прописима 
који регулишу надлежности архива. 
Ангажовањем специјализованих 
агенција само би се растеретили 
архиви, повећао квалитет припреме 
архивске грађе за предају и повећала 
ефикасност истраживања у архивима.

за укључивање приватне иницијативе, 
специјализованих агенција и приватних 
архива, потребно је изменити прописе 
и оспособити кадрове. Али још 
значајније од тога је променити свест 
свих који се баве архивистиком: центар 
наше делатности су архивска грађа и 
њени корисници. Њихов интерес је и 
наш интерес, а заштита и ефикасност у 
коришћењу су императив. овлашћења 
која имају јавни архиви нису наши 
ограђени поседи у које ми не бисмо 
пуштали никога а сви који су у обавези 

да нам предају архивску грађу или који 
имају интерес или обавезу да је користе 
не стоје нам на милост и немилост да 
им помогнемо или их казнимо према 
властитом хиру. 

Стварање простора за приватну 
иницијативу створило би и коректнији 
правни амбијент. Као што судије и 
тужиоци после низа година рада у 
правосуђу постају адвокати, тако би 
и део архивиста након година рада 
у јавним архивима прелазио на рад 
у приватни сектор користећи своје 
знање и предузетнички дар на општу 
корист. истовремено би се искоренила 
лоша пракса сукоба интереса у којој 
иста лица поподне „на црно“ сређују 
архивску грађу за предају да би је 
сутрадан као државни чиновници 
преузимали. 

Приватна иницијатива није 
само тренд или мода, то је општа 
филозофија рада која цео систем тера 
на бољу организацију и ефикаснији 
рад. због тога јој треба створити 
одговарајући простор да, вођена 
и усмеравана, да свој допринос 
унапређењу стања у архивистичкој 
делатности на добробит свих. ü

N Драган крсмановић
Агенција „Архив-асистент“

Архивистима Србије у периоду који 
је поред нама предстоји трасирање 
смерница будућег развоја, решавање 
институционалног статуса архива и 
стручних питања које је наметнула 
информатичка технологија, доношење 
новог закона и покретање других 
важних питања из ове области. 
имајући у виду да су то најважнији 
кораци архивске струке у будућности, 
предлажемо да Архив Србије, Друштво 
архивиста Србије, Министарство 
културе и медија Републике Србије и 
регионална архивска друштва и архиви 
у својим програмским активностима за 
наредну годину планирају одржавање 
првог конгреса архивиста Србије, на 
коме би се на дневни ред ставила сва 
питања архивске струке. ово је тим 
више потребно, јер је поред доношења 
закона о архивској грађи и архивској 
служби, потребно трасирати смернице 
будућег развоја и одредити будући 
статус архива у нашој друштвеној 
заједници. 

Досадашњи развој архивске струке 
у Србији омогућио је да се архивска 
грађа у Србији заштити до степена 
употребљивости за јавне и научне 
сврхе. Модеран систем заштите 

о Потреби
оДржаваЊа ПрвоГ
коНГреса
срПских архивиста
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архивске грађе у Србији захтева 
уређење архивске службе тако да 
се створи заједничка управа која ће 
објединити законодавне, стручне, 
научне и надзорне функције ове 
делатности, како би се деловањем 
архивске службе и стваралаца 
омогућило праћење документа 
од његовог настанка кроз читав 
његов „животни ток”, све до предаје 
надлежном архиву и његове заштите 
као културног добра. Модерни систем 
заштите архивске грађе и доношење 
нових прописа из ове области којим 
би се у систем заштите уврстиле и 
електорнски документи који све више 
настају у регистратурама.

На конгресу посебно треба 
размотрити питање улоге и места 
архива у друштвеној заједници, 
мрежу архива као и то како даље 
организовати архиве у којима се чува 
специфична врста архивске грађе, 
која је у досадашњем систему заштите 
и мрежи архивских установа општег 
типа занемарена (архитектонски, 
парламентарни, поштански итд.). Једно 
од важних питања архивске струке у 
Србији је питање архивског простора 
и смештај велике количине архивске 
грађе као и питање архивистичког 
кадра.

Конгрес архивиста треба да одговори 
и на питање заштите и пребацивања 
докумената у дигитални облик као и 
заштиту других облика архивске грађе.

електронски документи су постали 
део модерног живота тако да су се 
архиви суочили са новом врстом 
изазова. Са повећањем броја 
електронских докумената код нас и у 
свету намеће се потреба израде система 
за њихову заштиту и чување. ово би 
могла бити посебна тема на конгресу 
архивиста, имајући у виду да су се о 
заштити ове врсте грађе појавили и 
први приручници (Electronic records-a 
Workbook for Archivists, International 
Council on Archives, 2005). У том циљу 
архиви треба да израде своје захтеве, 
посебно они које раде са електронским 
документима ради њиховог надзора и 
њихове заштите. На конгресу ово треба 
посебно размотрити као и употребу 
информатичке технологије и трајно 
чување електронске грађе. Архиви би 
требало да израде стандарде којима би 
обавезивали ствараоце ове врсте грађе 
на њихову примену.

Питање публиковања архивске грађе 
и школовања архивистичког кадра је 
само једна од тема којима може да се 
бави конгрес.

Као што се види потребно је да се 
сва питања архивистике Србије отворе 
и на једном конгресу размотре, како 
би се она унапредила, а ми добили 
нови закон и модеран систем заштите 
архивске грађе. ü

N Бориша радовановић
историјски архив

Шумадије Крагујевац

Приликом сређивања архивског 
фонда његова архивска грађа 
разврстава се у две групе: књиге 
и списе. овај начин сређивања и 
систематизације следимо приликом 
пописа-инвентарисања (Сумарни 
инвентар), и приликом приказивања 
(Водич кроз архивску грађу).

Као књиге наводе се: деловодни 
протоколи; регистри и именици уз 
деловодне протоколе; записници 
(скупштинa, органа власти, органа 
локалне самоуправе, управних и 
извршних одбора, стручних већа, 
наставничких већа и савета, зборова 
радних људи и радних заједница; 
записници о полагању завршних 
испита); матичне књиге крштених 
(рођених), умрлих, венчаних и 
држављана; уписнице ученика, књиге 
наредби; књиге инвентара; летописи 
школа; матичне књиге радника; 
буџетске књиге; пореске књиге, судски 
уписници и именици, архивске књиге...

Списак врста списа много је дужи 
од списка књига и чине га: записници 
(скупштинa, органа власти, органа 
локалне смоуправе, управних и 
извршних одбора, стручних већа, 
наставничких већа и савета, зборова 
радних људи и радних заједница; 
записници о полагању завршних 
испита...); расписи, наредбе, преписке, 
списи спорова и пресуде, тапије, 
тестаменти, пописи масе; пасоши; 
разрези и наплата реквизиције; разрези 
кулука...; предрачун буџета, буџет, 
пописи становника, имања, засада, 
стоке...; грађевински пројекти; завршни 
рачуни, платни спискови, картони 
личних доходака, персонална досијеа, 
извештаји...

Уочавамо да се иста врста архивске 
грађе (записници) налази у групи књига 
и у групи списа!

ова подела је резултат давања 
предности форми, односно физичком 
изгледу. Придржавамо се правила – све 
што је укоричено то је књига.

Придржавајући се овог „правила“ не 
улазимо у садржај те поделу на књиге 
и списе вршимо на основу физичких 
особина носиоца записа – папира – 
укориченог или „расутог“ облика.

Да ли због форме треба делити једну 
врсту докумената у две групе, или 
форму занемарити и предност дати 
садржају?

шта се у архИвИстИцИ 
подраЗумева под
појмом кЊИга

Код књига (деловодни протоколи; 
регистри и именици уз деловодне 
протоколе; матичне књиге крштених 
(рођених), умрлих, венчаних и 
држављана; главне књиге (уписнице) 
ученика, дневници рада, прозивници; 
спискови деце приспеле за школу, 
матичне књиге радника; буџетске 
књиге; пореске књиге, бирачки 
спискови; судски уписници и именици, 
архивска књига. ...) унапред су одређене 
рубрике у које се руком исписују само 
тражени подаци. за њих нема дилеме да 
припадају групи – књиге.

Књига је препознатљива и кад није 
укоричена, нпр. ако имамо неукоричен 
деловодни протокол никад га нећемо 
ставити у списе. 

Ако су повезани празни листови у том 
случају имамо свеску у коју је могуће 
уписивати било шта, није унапред 
предвиђен садржај. На први поглед 
готово и да нема разлике, и књига и 
свеска су укоричене. основна разлика 
између њих није у њиховом физичком 
изгледу, већ у садржају. 

записници писани у свескама и исти 
куцани на одвојеним листовима у 
једном фонду деле се у две групе. Први 
улазе у групу „књиге“, док други у групу 
„списи“. 

Додатну забуну често праве и 
ствараоци архивске грађе који 
статуте, правилнике, програме рада 
и картоне личних доходака због 
практичних разлога повезују. Приликом 
њиховог сређивања, уколико се 
придржавамо правила – све укоричено 
је књига - наведена грађа била би 
идентификована као књиге. Међутим, 
у овом случају не придржавамо се 
правила, занемарујемо физички изглед 
а предност дајемо садржају. 

Предност треба дати садржају а не 
форми (физичком изгледу). Књига 
треба да је препознатљива и кад није 
укоричена. Повез, укоричење, не треба 
да буде пресудно за идентификацију. 

У сређеном архивском фонду исту 
врсту архивске грађе, без обзира на 
форму-физички изглед, не треба делити 
јер би супротно поступање довело до 
нелогичности и нејасноће. иста врста 
архивске грађе треба да буде на једном 
месту, односно под истим инвентарним 
бројем. ü

N Драга Миловановић
историјски архив Краљево
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Срби у Трсту, заједно са Грцима, 
педесетих година осамнаестог века 
оснивају православну црквену општину. 
Српска православна црквена општина 
утемељена је осамдесетих година 
18. века после раздвајања од Грка. 
Садашња црква светог Спиридона 
саграђена је у периоду 1861-69. 
на темељима првобитне цркве из 
осамнаестог века. Тренутно су у току 
радови на рестаурацији фасаде цркве 
и враћања олова на куполе. Архив 
Српске православне црквене општине 
налази се у склопу комплекса зграда 
поред цркве светог Спиридона. У првој 
згради смештене су канцеларије Српске 
општине. У другој се налази велика 
свечана сала за прославе у којој се 
одржавају приредбе посвећене Ускрсу, 
Божићу, Видовдану, светом Сави и 

сређивање архивске грађе у 
архиву српске православне 
црквене општине у трсту

заштитнику цркве светом Спиридону. У 
трећој згради налази се српска школа 
коју похађају деца Срба у расејању, 
библиотека и архив Српске општине. 
Све наведене зграде припадају Српској 
православној општини у Трсту.

Протоколом о сарадњи, потписаним 
између Архива Србије и Српске 
православне црквене општине у Трсту 
7. децембра 2007, предвиђено је 
обнављање рада на сређивању и обради 
архивске грађе Српске православне 
црквене општине, прекинутог 
1990. године. Тим поводом је група 
стручњака Архива Србије – вођа групе 
Јелица Рељић, архивски саветник, 
и Петар Росић и Саша Ружесковић, 
архивисти, радила у Архиву Српске 
православне црквене општине од 9. до 
25. јуна 2008. године. Помоћ у раду 

стручњацима Архива Србије пружила 
је Сања Атанацковић-Живадиновић, 
службеница Српске православне 
црквене општине.

од последњег боравка радне групе 
стручњака Архива Србије 1990. године 
у депо Архива смештен је обиман 
архивски материјал. Документа су 
одлагана у свежњевима, фасциклама, 
регистраторима и картонским кутијама. 
Урађени су послови превентивне 
заштите архивског материјала, али и 
започети и у великој мери обављени 
послови на сређивању архивске грађе 
из периода 1842-2004. 

Документа садрже много значајне 
чињенице о животу и активностима 
Српске заједнице у Трсту: посета 
краља Петра II Карађорђевића Српској 
црквеној општини у Трсту 1962. 
године, обележавање 200-годишњице 
рођења Вука Ст. Караџића у сарадњи 
са Српском академијом наука и 
уметности, као и о раду Црквеног 
певачког хора. Неопходно је издвојити 
и велику збирку српске и југословенске 
емигрантске штампе у европи и 
Америци. Посебно треба истаћи албуме 
са фотографијама у боји о посети 
краља Петра II, досад непознате широј 
јавности.

Међу грађом Српске православне 
општине налази се и 9 кутија грађе 
о раду Српске народне школе „Јован 
Милетић“ у Трсту у периоду од 1842-
1999. ова школа је током дугог периода 
пружала основно образовање деци Срба 
у расејању, али сада делује као вечерња 
школа која се добровољно похађа 
двапут недељно током школске године. 
од пароха цркве светог Спиридона 
протостафора Рашка Радовића преузета 
је архива Српске православне парохије 
у Трсту – 9 кутија грађе у распону 
1921-1974. и 15 књига о раду парохије 
и српске општине. ова грађа је посебно 
пописана и смештена, а књиге су 
одложене у полице заједно са другим 
књигама Српске православне општине.

Приликом сређивања класификовано 
је 207 кутија архивске грађе, урађен 
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хронолошки опис кутија и архивска 
књига и израђен спољни опис кутија. 
Грађа је сложена у нове, посебно 
набављене кутије. Албуми фотографија 
су посебно пописани и обрађени. 
Раритети и грађа од изузетног значаја 
смештени су у касу. извршена је 
ревизија књига и урађен нов допуњени 
попис за укупно 179 књига. оне су 
сложене у посебне полице са клизним 
вратима у циљу додатне заштите од 
сунца и прашине. Приликом сређивања 
су очуване тематске целине створене 
у регистратури – канцеларији Српске 
православне општине. Сви бројеви у 
архивској књизи су привремени. Након 
комплетног сређивања и обраде која ће 
уследити у наредним годинама, кутије 
ће добити коначан хронолошки ред и 
нове бројеве. После тога грађа ће се 
микрофилмовати и дигитализовати.

Набављене и уграђене су нове 
полице за грађу и књиге и извршен 
нов распоред депоа. Полице са грађом 
сређеном до 1990. године су пресељене 
у већу просторију где је смештена 
целокупна архива. обављањем 
наведених послова изнова је формиран 
Архив Српске православне црквене 

општине у Трсту. израдом хронолошког 
описа кутија и пописа књига отворене 
су широке могућности за даљи рад на 
овој архивској грађи.

Потребно је истаћи да су свој 
допринос обнови цркве светог 
Спиридона пружили и стручњаци 
Архива Србије омогућивши 
запосленима Српске православне 
црквене општине увид у документа 
и оригиналне цртеже изгледа фасаде 
после изградње 1869. године, који су 
употребљени приликом израде пројекта 
рестаурације цркве.

Триста кутија за смештај докумената 
достављено је из згодовинског 
(историјског) архива у Цељу као 
поклон директора мр Бојана Цвелфара. 
ово је био наставак плодотворне 
сарадње Архива Србије и згодовинског 
архива у Цељу, али и значајан допринос 
сређивању Архива Српске православне 
општине у Трсту.

У званичној посети Српској црквеној 
општини 12. јуна 2008. боравио је др 
Пјерпаоло Дорси, директор завода 
за заштиту архива при Министарству 
културе италије за регију Фриули, 
Венеција и Ђулија у Трсту. одржан је 

састанак коме су, поред др Дорсија 
и представника Архива Србије 
присуствовали проф. Марко Дого, 
директор Музеја у Трсту (Civici musei) 
и др Марија Митровић са Катедре 
за славистику Универзитета у Трсту. 
Након састанка гости су обишли Архив 
и ближе се упознали са начином 
рада на сређивању новог архивског 
материјала. 

Директор Архива Србије др Мирослав 
Перишић обишао је радну групу 
стручњака Архива Србије и ближе се 
упознао са њиховим радом. Током 
посете Архиву Српске православне 
црквене општине др Мирослав 
Перишић одржао је састанак са др 
Ренатом да Новом, шефом сектора 
завода за заштиту архива. Разговарало 
се о могућности успостављања 
сарадње између Архива Србије, Српске 
православне црквене општине и 
Државног и Градског архива у Трсту.

Наставак рада на сређивању и обради 
архивске грађе у Трсту предвиђен је у 
2009. години. ü

N Петар росић
Архив Србије
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Развојни центар компаније Microsoft 
(Microsoft Development Center Serbia 
– MDCS) је отворен у Београду 2005. 
године и то је четврти центар који је 
компанија отворила ван Сједињених 
Америчких Држава. У MDCS се 
развијају програми од стратешког 
значаја за компанију Microsoft, али и 
за информатичку технологију уопште. 
Неки од пројеката на којима ради 
MDCS могу помоћи и у архивистичком 
раду.

У MDCS се тренутно ради на четири 
пројекта. Први пројекат је развијање 
софтверa за препознавање рукописа, 
намењен Tablet PC верзији Microsoft 
Windows-а. Такође, започет је и рад 
на руком написаним математичким 
формулама. Tо је, на неки начин, 
додатак горе споменутом софтверу који 
решава препознавање специфичности 
које имају математичке формуле.

 Прошле године започет је рад на два 
нова програма: Server Spatial Libraries 
(SQL), који омогућава процесирање 
просторних (географских) података 
у базама података које подржава 
Microsoft SQL Server, и Optical 
Character Recognition (OCR), пројекту 
који се бави усавршавањем технологија 
за препознавање штампаног текста који 
већ постоји.

Microsoft на препознавање рукописа 
гледа као на један од својих стратешких 
праваца развоја. У MDCS се ради на 
седам језика а то су већином словенски 
језици, али и румунски и каталонски.

На ком принципу ради овај програм, 
како он ''чита'' речи? Софтвер 
препознаје целе речи, а не слова, и 
то по граматичким обрасцима. за 
потребе овог посла је зато организовано 
масовно прикупљање узорака рукописа. 
значи, без обзира на ''стил'' писања, 
софтвер препознаје рукопис. Ако 
се појави ''дилема'' око тога шта је 
написано, програм даје листу речи 
којe су могући еквиваленти ономе 
што је написано, а сам корисник има 
могућност избора једнe од понуђених 
опција.

Microsoft програми који могу
помоћи у архивистичком раду

Фотографија преузета
из часописа GM бр. 28

U Microsoftu тврде да је ћирилични 
препознавач практично готов 
и функционалан, док су остали 
препознавачи у финалној фази 
развоја. ипак, још увек нису пуштени у 
комерцијалну употребу.

Поред препознавача рукописа који 
пружа неоспорно олакшање у раду 
једног архивисте, OCR пројекат, такође, 
може бити употребљен у раду архива.

OCR уместо да штампани текст 
третира као слику, што је доминантно 
за данас преовлађујуће облике рада 
оваквим материјалом, нуди решење 
активне анализе и структуре и садржаја 
документа. Тако ће бити омогућено 
активно приступање филмованим и 
скенираним материјалима. ü

N Петар крстић
Архив Србије

На идеју да напишем пар редова о 
овом, новом начину снимања навело 
ме је лично експериментисање са 
ХДР снимањем и резултати који су 
ме у тој мери изненадили да уз мале 
модификације потпуно могу бити 
примењиви приликом заштитног 
снимања старих, ретких докумената, 
или докумената у манускрипту која су 
временом почела да губе читљивост.

Шта би заправо значило ХДР? 
Порекло скраћенице води од енглеских 
речи Hight Dinamic Range. У слободном 
преводу то би значило снимање 
широких динамичких распона. оно 
се састоји у снимању истог објекта у 
више наврата (подразумева се иста 
позиција јер је то касније неопходно за 
поравнања, односно, зонска уклапања), 
али са различитим елементима 
експозиције. Нпр. документ снимљен у 

прИмена хдр
начИна снИмаЊа
За снИмаЊе старИх,
оштеЋенИх, тешко
чИтЉИвИх архИвскИх
докумената

димамичком растојању са елементима 
експозиције exp. ½, f/11,
exp.1/10-f/11, exp. 1/25-f/11... У 
примеру је уочљиво да можемо бирати 
два начина приоритета снимања: 

а) приоритет експозиције
б) приоритет бленде
Мој савет је да се треба држати увек 

приоритета експозиције са релативно 
малом вредности бленде (8, 11, 16... у 
зависности од објектива). 

Разумљиво је да са тим вредностима 
бленде омогућујемо добру дубинску 
оштрину снимања, што је веома 
значајно приликом снимања књига, 
јер савијања на средини су по правилу 
неоштра. Други, аутоматски начин 
снимања је употреба тзв. брекетинга 
– једном се подесе различите 
вредности експозиција, односно 
кораци експозиција и одреди број 
снимака, и тако подешен апарат ће 
сваки пут мењати односно снимати 
са различитим, задатим елементима. 
Подразумева се да ће тада снимање 
бити кудикамо брже. Који је циљ свега 
овога? Па, ево на пример да имате 
документ који садржи изузетно велики 
проценат тамних подручја и један мали 
део изузетно светлог подручја који 
садржи веома важне информације. 
То може бити танки траг оловке или 
мастила које већ нестаје, или пак, 
потпуно избледела површина на којој 
претпостављамо да би могло бити 
текста. Дакле, ако снимимо једним 
снимком подешеним по елементима 
добре и јасне читљивости тамног дела, 
а другим снимимо просечну вредност 
односа тамних и светлих подручја и 
најзад, трећи снимак, подесимо на 
елементе за снимања најсветлијих 
подручја, регистроваће се и то, без 
обзира колико мали, али нама значајни 
део- подручје оштећеног документа. 
Свакако, не треба разумети да се све 
треба урадити на само три елемента 
експозиције – већи број експозиција ће 
дати више информација.

Следећи корак који треба предузети 
после снимања је „софтверско 
лепљење“ свих фајлова, и резултат је 
готово једнак магији – постају видљиви 
делови спектра које наше око није 
могло да пепципира. Напоменуо бих да 
се раније у Министарству унутрашњих 
послова снимало уз помоћ инфраред 
сијалица. ефекат ХДР-а је у сваком 
случају бољи јер, приликом снимања 
можемо користити различите расвете 
(од инфраред до ултраљубичасте), а ако 
је у питању аналогни филм, можемо 
користити и инфраред филмове 
различитих таласних дужина спектра. 
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Нажалост, ово је мало скупљи и 
дуготрајнији начин снимања.

Пошто смо већ дубоко у ери 
дигиталног снимања и обраде, морам 
рећи да све предности – од квалитета, 
елеганције рада, до економичности 
су на овој, дигиталној страни. 
Додуше, морам напоменути да је и 
овде битан рад са професионалним 
апаратима који имају одличну оптику. 
Поступак дигиталног снимања нам 
даје чак могућност мерења, односно 
подешавања температуре светла, 
а и знатно прецизнија очитавања 
светлосних зона. На овом месту 
морам напоменути, односно дати 
директну препоруку рада у НеФ 
(RAW) формату јер други формати 
приликом ХДР снимања дају знатно 
лошије резултате. Хођу да кажем, да 
садаржај информација у НеФ (RAW) 
формату је убедљиво најбогатији у 
спектралном смислу. А и не само 
то, он садржи и мета податке сваког 
снимка тако да увек можемо знати 
елементе снимања на којима се 
добила баш она информација (тешко 
видљив текст) која нас је интересовала. 
Познато је да мастила у зависности од 
квалитета, брже или спорије нестају. 
Баш у томе и јесте циљ, вратити нешто 
исписано у видљиви део спектра. 
Уосталом, сигурно се може увидети 
чак интервенција на рукопису или, 
уколико је писан текст преко текста 
у различитим периодима, моћи ће се 
установити разлика.

за ХДР ефекат је небитан извор, 
таласна дужина и температуара 
емитера, или пак да ли ће бити 
бочно осветљавање или потпуно 
просветљавање. Рађа се неизмеран број 
комбинација светала и позиција које 
на тренутак могу асоцирати на 3D – 
уосталом, што да не.

Последњи кораци су везани за 
рачунар у коме можемо слепљене 
фајлове наново филтрирати, мењати по 
контрасту, експозицији, сатурацији...све 
до момента док не будемо у потпуности 
задовољни резултатом.

С обзиром на релативно нову технику 
ХДР-а у свету, и први рад ове врсте 
у домаћој архивистици, свестан сам 
релативно малог круга читалаца овог 
текста, али, сам сигуран да ће их 
сваком даном, у свим архивима бити 
све више, Надам се да ће се међусобна 
сарадња и размена искустава архивиста 
на овом - ХДР пољу развити до нивоа 
„нет – форума“. ü

N Александар радош 
Архив Србије

Кроз перо, 
свакако једног 
од најбољих 
познаваоца 
српско-
мађарских 
односа, може се 
прочитати у којој 
мери се преплићу 
историја и 
судбинa Срба 
и Мађара кроз 
минула столећа 
као и оно што 
би требало 
чинити да би се 
у будућности, 
уместо тензија, 
неговало 
узајамно
поверење и суживот. о књизи су 
говорили: Предраг Драгић Кијук, 
Милош Минић, зоран Контић, зоран 
Вељановић и Јован Пејин.

У Српском културном центру 
„Свети Сава“ у Суботици – задужбини 
Душана Радића, 13. марта 2008. 
године представљена је нова књига 
историчара, архивисте и публицисте 
Јована Пејина, Великомађарски 
каприц: великомађарски сан, геноцид 
и „геноцид“, у издању екопреса из 
зрењанина.

Предисторија ове књиге одиграла се 
1993. године када је дневном листу 
Политика експрес објављен фељтон 
који је наишао на велики одјек те 
је након тога стављен у корице и 
одштампан као књига 1996. године 
у Кикинди. Но, како ова тема носи 
епитет „белих мрља“ (тј. као табу 
тема дуго је „гурана под тепих“ и још 
увек није довољно расветљена нити 
описана у српској историографији, а 
ни публицистици), указала се потреба 
(с обзиром да је прво издање веома 
брзо распродато) за новим издањем, 
које је крајем прошле године угледало 
светлост дана.

објављивањем овог рада имали 
смо намеру да укажемо на потребу 
одржавања и неговања атмосфере 
узајамног поверења, рекао је на почетку 
свог излагања Јован Пејин и додао 
– зато смо се потрудили да хладно, 
без страсти, ослоњени на релевантну 
архивску грађу и литературу, укратко 
прикажемо положај мађарске 
националне мањине у Барањи, Бачкој 
и Банату. Док је угледни књижевник 
и дугогодишњи уредник књижевне 
речи (Београд) Предраг Драгић Кијук, 
у овом случају као рецензент књиге, 
подсетио, између осталог, на златно 

у српском културном центру „св. сава“ у суботИцИ-ЗадужбИнИ 
душана радИЋа, представЉена нова кЊИга јована пејИна

о потребИ уЗајамног поштоваЊа

доба војне и културолошке везе Срба и 
Мађара-краља Сигисмунда и деспота 
Стефана, које би могле да послуже као 
пример узајамног уважавања и веза ова 
два народа чија је историја, култура 
и судбина дубоко испреплетeна. На 
овим позитивним примерима, а не на 
екцесима, требало би градити будуће 
односе-нагласио је Кијук.

Све што је написано, меродавним 
чињеницама добро је поткрепљено и 
објашњено као и пропраћено узорним 
научно-методолошким апаратом-
односно напоменама, те примереним 
илустративним материјалом и картама. 
У, наизглед, малом броју страница 
за овако комплексан наслов, па и 
обухваћено раздобље (отуда би овај 
рад могао и да буде окарактерисан 
и као синтеза), Пејину је, мора се 
признати, пошло за руком да разјасни 
основне особине односа Срба и Мађара 
од прошлости до садашњих времена. 
ову, занатско добро написану књигу, 
треба прихватити као тачку ослонца и 
као полазиште у проучавању српско-
мађарских односа на начин који 
је једино прихватљив – то је говор 
аргумената. Њен аутор, пружио је 
ваљан, документован, сажет преглед 
историје ових односа, с надом да ће 
подстаћи и друге писце историје на 
даља истраживања колико опсежнија 
тако и специјалистичка истраживања 
и на тај начин допринети бољем 
упознавању, узајамном поштовању и 
уважавању два народа.

На представљању књиге говорили 
су још и зоран Контић, публициста и 
Милош Минић, публициста и један од 
рецензената. ü

N Зоран вељановић
историјски архив Суботица
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У првој половини 2008. у Архиву 
Србије и Црне Горе одржана је изложба 
„Југословенска исељеничка периодика у 
Северној и Јужној Америци 1914-1945“ 
коју су приредили запослени из Архива, 
библиотекарка Сузана Срндовић и 
историчар Предраг Крејић.

Приређивачи ове изложбе, посветили 
су се овој запостављеној, ретко 
обрађиваној и непотпуној до данас, 
теми, јер су у оквиру архивске грађе 
која се чува у Архиву Србије и Црне 
Горе (посебно у оквиру фондова 
дипломатских представништава у 
Америци) пронашли велики број 
познатих и до данас неприказаних 
листова и часописа који су настали 
на тим просторима. Приређивачи ове 
изложбе, на садржајан начин, на преко 
40 витрина, у пет поглавља са укупно 
244 експоната, оригиналних листова, 
часописа, календара, докумената 
и фотографија, представили су 
југословенску периодику у Америци за 
период од избијања Првог светског рата 
па све до завршетка Другог светског 
рата.

изложбу је отворио министар културе 
у Влади Републике Србије Војислав 
Брајовић, уз присуство високих 
званица, представника дипломатског 
кора, званица из данашњег политичког 
и друштвеног миљеа Београда и 
Србије, као и бројни представници из 
културних и архивских институција из 
целе Србије.

нова ИЗложба у архИву србИје И црне горе

„југословенска 
исељеничка 
периодика у северној 
и јужној америци 
1914-1945“

изложба је отворена 7. маја и била 
доступна посетиоцима све до 7. јуна 
2008. када је затворена и припремљена 
за постављање у другим градовима 
Србије.

У последњих пола века, питање 
миграција на балканским просторима 
била је честа тема историографских 
радова и пригодних изложби, али су 
врло ретко обрађиване теме исељавања 
Срба и Југословена у Америку, а 
посебно периодика која је настала на 
том простору. Познато је да су први 
исељеници са ових простора дошли 
у Америку још у току XVI века, али 
је прави талас усељавања у земље 
Северне и Јужне Америке уследио 
средином и крајем XIX века, као и 
почетком XX века пред и после Првог 
светског рата. Већина исељеника 
углавном су били необразовани и 
полуобразовани сиромашни људи 
који су се доласком у Америку надали 
бољем и просперитетнијем животу. 
Већина је остала у беди и сиромаштву, а 
тек незнатни део је живео у благостању 
или се обогатио. У таквим условима 
у којима су се налазили, углавном 
неписмени исељеници, пред Први 
светски рат, било је присутно десетак 
листова и часописа писаних језиком 
југословенских народа од којих су 
најпознатији Американски србобран, 
заједничар, Американски Словенец, 
искра славјанске слободе и други. 
знатно учешће у Првом светском рату 
узели су досељеници у Америку, својим 
личним учешћем као добровољци, 
хуманитарним ангажманом, новчаном 
подршком или писаном речју. Након 
Првог светског рата и формирања 
заједничке државе Југословена дошло 
је готово до „поплаве“ југословенских 
листова и часописа, али истовремено 
како су брзо настајали ти југословенски 
листови и часописи они су готово 
истовремено и гашени после пар 
бројева.

изложба је представљена делом 
избор југословенске периодике која је 

престала да излази до 1914. и поделом 
на пет поглавља: Југословенска 
периодика 1914–1945; Социјалистички 
и комунистички листови; екстремни 
антисрпски и антијугословенски 
листови; Соколски листови и листови 
црквених и верских организација. 
оваквом поделом југословенска 
периодика у Америци између два 
рата уз фотографије људи који су се 
бавили штампарством и издаваштвом 
и архивским документима државних 
институција која су била упућена 
на сарадњу са југословенским 
исељеништвом пружа богате изворе 
за проучавање тежњи југословенских 
исељеника са којом су енергијом били 
за југословенско уједињење, колику 
су подршку пружали заједничкој 
држави и колико је она чинила помоћ 
њима. Посебно бројност наслова 
указује на присуство неслоге и 
раскола међу самим исељеницима, 
преко идеолошких и етничко-верских 
нетрпељивости између њих самих. 
Презентацијом дела докумената уочава 
се активан рад Југословенске државе 
која је преко својих институција, пре 
свега преко дипломатско-конзуларних 
представништава у Америци, настојала 
да сузбије или бар ублажи екстремно и 
антидржавно писање дела исељеничке 
штампе (посебно хрватске) дајући 
подршку и помоћ пројугословенским 
листовима. Приближавањем Другог 
светског рата и уласком у рат 
исељеничка штампа се још више 
поделила.

Несвакидашњост теме изложбе 
изазвала је велико интересовање 
публике што је забележено и 
присуством више медијских кућа. 
изложбу је са великом пажњом обишло 
више стотина људи, заљубљеника 
и знатижељника у југословенску и 
националну историју. Многобројни 
посетиоци Архива, поред колега 
архивиста, били су млади људи који 
су појединачно или организовано 
посетили изложбу заједно са својим 
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одељењима и професорима основних и 
средњих школа из Београда.

Посебну пажњу изложба о 
југословенској прекоокеанској штампи 
између два рата изазвала је у Ноћи 
музеја 17. маја. Тада је за једно вече 
изложбу посетило 600-700, углавном 
младих, посетилаца. Посетиоци 
поред ове изложбе о југословенској 
штампи у Америци имали су те вечери 
јединствену прилику да у једном од 
архива виде и специфично приказану 
музејску поставку уприличену само 
за Ноћ музеја. имали су прилику 
да завире у просторију, специјално 
припремљену за посетиоце, у 
којој су се налазили оригинални 
предмети који су осликавали собу и 
радни сто дипломатског чиновника 
МиП-а Краљевине Југославије 
у првој половини 20. века и два 
службена дипломатска одела 
посланика и саветника посланства 
КЈ у иностранству. Јединствену 
прилику посетиоци су искористили на 
несвакидашњи начин да се у тој соби 
уз богато украшена дипломатска одела 
сликају. Дневна и недељна гласила, 
као и поједини стручни часописи, 
са богатим приказима, пренели су 
запажања приређивача и посетилаца 
изложбе, уз неколико репортажа више 
телевизијских кућа.

Поред Каталога, аутори изложбе 
су приредили и Библиографију 
југословенске исељеничке периодике 
у Северној и Јужној Америци до 1945. 
која даје комплетан приказ излажења 
југословенске периодике у Америци 
са укупно 556 наслова новина или 
часописа. Коначно, ни до данас није 
позната комплетност штампе која нас 
упућује на даља истраживања како 
међуратног тако и поратног периода 
који је у последњих 50 година остао 
готово недоступан и непознат. ü

N Драгош Петровић
Архив Србије и Црне Горе

Свечаним пријемом и академијом 
одржаном 16. јула 2008. у свечаном 
салону Скупштинског здања града 
Пожаревца обележено је шездесет 
година од оснивања и рада историјског 
архива Пожаревац. То је била и 
прилика да се представи прва 
монографија о раду ове регионалне 
институције културе која пружа осврт 
на њен развојни пут, људе који су се 

свеЧаНа акаДемија
ШеЗДесет ГоДиНа 
историјскоГ
архива Пожаревац

бавили чувањем архивске грађе у 
пожаревачком историјском архиву, 
њеном заштитом, сређивањем, 
микрофилмовањем, дигитализацијом, 
а кроз одељак културно-информативна 
и издавачка делатност Архива 
приказани су документи, каталози, 
фотографије, позивнице, плакати свих 
пројеката урађених у Архиву, затим 
најзначајнијих архивских фондова и 
докумената који се чувају у архивским 
депоима, као и веома упечатљива 
поређења „некад и сад“.

На свечаној академији је госте 
пожаревачког историјског архива 
и града Пожаревца поздравио 
градоначелник Саша Ваљаревић, 
поентирајући резултате рада Архива и 
обећавши да ће град Пожаревац решити 
шездесетогодишњи проблем смештаја 
ове регионалне институције заштите.

Аудиторијуму се, затим, обратила 
директорка историјског архива 
Пожаревац Јасмина Николић која 
је, између осталог, говорила и о 
исцрпној и богато илустрованој 
монографији, истакавши да је за 
кретање унапред неопходно завршити 
започети посао на изградњи нове 
зграде за смештај историјског 
архива Пожаревац средствима 
Националног инвестиционог плана 
и локалне самоуправе, као и послове 
на дигитализацији архивске грађе и 
модернизације уопште. 

о значају и улози установа које 
су чувари памћења, националног и 
културног идентитета сваког народа, 
говорио је директор Архива Србије 
др Мирослав Перишић, нагласивши 
да без архива нема историјске науке 
и научне историографије, да су 
претпоставке да би историјска наука 
постојала – архиви, претпоставке за 
изграђивање националне историјске 
свести о нама самима и другима су 
архиви, претпоставке да би држава 
била озбиљна, имала свест о својим 
коренима, о свом континуитету су 
архиви, закључивши да су архиви не 
само установе културе већ и државни 
орган, живе установе које раде на 
заштити и обради докумената за будуће 
генерације.

Правац даљег развоја историјског 
архива Пожаревац и једина платформа 
за нове подвиге су резултати 
постигнути на основу дугогодишњег 
искуства и висок степен у обављању 
функција. Али за време које следи 
нису важни само пројекти будућег 
развоја, већ и даље продубљивање 
и осмишљавање нових вредности 
и поука проверених и потврђених 
кроз шездесетогодишње искуство. 
У томе Архив очекује подршку свог 
оснивача – града Пожаревца чијем је 
градоначелнику, у знак захвалности 
за досадашњу подршку, на свечаној 
академији уручена повеља.

осим града Пожаревца повеља је 
додељена и Министарству културе 
које годинама финансијски подржава 

пројекте пожаревачког историјског 
архива. Међу заслужнима нашло 
се и Министарство за национални 
инвестициони план које је одобрило 
и финансијски подржало пројекат 
изградње нове зграде Архива. 
Повељу Министарству економије 
и регионалног развоја директорка 
Архива је уручила због разумевања овог 
министарства за програм сређивања 
и дигитализације архивске грађе 
као културног добра по пројекту 
извођења јавних радова од интереса за 
Републику, о чему је говорио државни 
секретар у Министарству економије 
Владимир илић, уједно се захваливши 
историјском архиву Пожаревац у име 
свих награђених.

У знак захвалности за дугогодишњу 
сарадњу и пружање стручне помоћи 
у реализацији послова из основне 
делатности историјски архив 
Пожаревац уручио је повељу матичној 
кући – Архиву Србије, а за плодотворну 
сарадњу на пољу истраживања и Архиву 
Србије и Црне Горе. Архив Војводине 
добио је признање као знак захвалности 
за помоћ у реализацији низа архивских 
изложби и знатан број публикација 
пожаревачког Архива, а институт за 
новију историју Србије за сарадњу 
у организовању научних скупова. 
Југословенска кинотека заслужна је 
за многе поклоњене филмске записе, 
а штампарија „Компромис дизајн“ 
из Пожаревца за остваривање идеја 
Архива у штампаној форми.

Све значајне резултате за протеклих 
шест деценија рада постигли су људи, 
генерације архивиста који су одано 
извршавали поверене им задатке. 
Свечаност је била прилика да се 
пензионисаним и садашњим архивским 
радницима уруче захвалнице као и 
јубиларне награде.

Свечана академија, коју је оплеменила 
филмска презентација Архива и 
пригодно штампани материјал, 
завршена је коктелом за све госте 
историјског архива Пожаревац. ü

N Јасмина николић
 историјски архив Пожаревац
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иЗложбе 
историјскоГ 
архива у 
ужицу

Припремање и организовање разних 
изложби је такав облик културно-
просветне делатности који архивима 
пружа најшире поље рада. Непосредни 
контакт, визуелни ефекат и доживљај 
који публици пружа оригиналан 
документ, може задовољити жељу за 
упознавањем средине у којој је настао, 
односно живота у прошлости.

 изложбена активност Архива у Ужицу 
има дугу традицију, која је отпочела 
1951. године и траје до данас. искуства, 
и ова најновија, потврђују предност 
тематских изложби над свима другим 
постојећим. Таква врста изложби на 
којима се одређени догађај, делатност 
значајних личности, установе и слично, 
приказују у неком историјском периоду, 
много више доприносе упознавању 
једног догађаја, једне теме, а пре свега 
остављају далеко снажнији утисак на 
посетиоце.

хронолошки приказ изложби
1951 – Титово Ужице кроз векове, 

поводом 10-годишњице ослобођења 
Ужица; изложбу је реализовало Архивско 
средиште, у сарадњи са „Музејом устанка 
1941“ у Т. Ужицу

1955 – Изложба архивалија, поводом 
Недеље прикупљања архивске грађе

1956 – Ужичке књиге и штампа, у 
сарадњи са Градском библиотеком и 
Музејом устанка 1941“, поводом 100-
годишњице ужичког читалишта

1956 – Просветне прилике у ужичком 
крају кроз XIX век, поводом одржавања 
Сабора просветних радника у Т. Ужицу

1958 – Изложба архивалија, поводом 
10-годишњице оснивања и рада Архива

1961 – Прошлост и слободарство 
Ужица, поводом обележавања Недеље 
архива и 20-годишњице ослобођења Т. 
Ужица

1979 – 60 година КПЈ, СКЈ, СКОЈ-а и 
револуционарних синдиката, у сарадњи 
са Народним музејом у Т. Ужицу; 
изложба је обишла све општинске центре 
региона и насеља омладинских радних 
бригада

1979 – 150 година основног образовања 
на подручју општине Титово Ужице, у 
сарадњи са Народном библиотеком у Т. 
Ужицу.

1983 – 35 година рада и постојања 
Историјског архива у Ужицу, поводом 
обележавања 35-годишњице рада Архива; 

прилагођена и допуњена експонатима, 
гостовала у Пријепољу

1984 – Ослобођење и обнова Ужичког 
округа 1944–1946, у сарадњи са 
Народним музејом у Т. Ужицу, поводом 
40-годишњице ослобођења ужичког краја; 
гостовала у општинама Ариље и Б. Башти

1987 – Изложба плаката, поводом 
обележавања „Недеље архива“; поводом 
Дана удружења Ужичана приказана је и у 
Београду

1988 – Занатство у ужичком крају 
од половине XIX до половине XX века, 
поводом 40-годишњице рада Архива

1989 – Гимназија „Миодраг 
Миловановић Луне“ 1839–1989, у 
сарадњи са Народним музејом, поводом 
обележавања 150-годишњице постојања 
школе

1989 – Учитељске школе у Србији 
до 1941, у организацији Педагошког 
музеја у Београду, Архив је учествовао 
у одабирању и уступању докумената и 
фотографија везаних за ову тему

1993 – Пољопривредне и занатлијске 
школе у Србији 1853–1941, у 
организацији Педагошког музеја 
у Београду, Архив је учествовао 
са појединим фотографијама и 
документима

1994 – Задругарство у ужичком крају, 
у организацији Архива Србије, Архив 
је учествовао у реализацији изложбе са 
одабраним архивским документима

1995 – Први српски устанак у 
ужичком крају 1804–1813, поводом 190 
година од почетка Првог српског устанка; 
1996. године представљена је у Б. Башти, 
Н. Вароши, Пожеги и Прибоју

1996 – Архиви у Србији, пригодна 
изложба поводом одржавања Републичког 
саветовања архивских радника у Ужицу

1996 – Прота Милан Ђурић у служби 
своме народу, у организацији Народног 
музеја, Архив је учествовао у одабирању 
архивских докумената

1997 – Ослобођење Ужица 1807. године, 
поводом 190-годишњице од ослобођења 
Ужица од Турака, у организацији 
Спомен-обележја „Кадињача“; Архив 
је учествовао у реализацији и изради 
каталога изложбе

2001 – Архивско благо Србије, у 
организацији Архива Србије, Архив 
је учествовао у одабирању архивских 
докумената приликом постављања 
изложбе у Ужицу

2002 – Плакат као извор за историју 
Пожеге и околине 1858–1940, поводом 
прославе Савиндана у Гимназији „Свети 
Сава“ у Пожеги

2002 – Картографска збирка 
Историјског архива Ужице, поводом 
обележавања Дана Архива; гостовала је и 
у Б. Башти и Косјерићу

2002 – Плакат као извор за историју 
Ариља и околине 1868–1940, поводом 
манифестације Мајски дани културе – 
под крилом „Плавог анђела“ у Ариљу

2002 – Пригодна изложба одабраних 
архивских докумената, приликом 
учествовања Архива у оквиру Фестивала 
образовања одраслих, одржаног у Ужицу

2003 – Педесет пет година 

Историјског архива Ужице 1948–2003., 
поводом обележавања 55-годишњице рада 
Архива

2004 – Смештај архивске установе у 
прошлости, садашњости, а да ли и у 
будућности, којом је Архив учествовао 
у оквиру III Фестивала образовања 
одраслих у Ужицу

2005 – Поводом 60-тогодишњице 
победе над фашизмом, изложба 
организована у сарадњи са Народним 
музејом и Народном библиотеком у 
Ужицу

2005 – Учитељска школа у Ужицу 
– Трагом архивских докумената 1925–
1972, изложба организована у сарадњи 
са Учитељским факултетом, поводом 80 
година од оснивања Учитељске школе
у Ужицу

2006 – Дипломатија Краљевине 
Југославије 1918–1941, преузета од 
Архива Србије и Црне Горе из Београда, 
поводом Дана Архива у Ужицу

2007 – Тито – Стаљин, преузета од 
Архива Србије и Црне Горе, поводом 
Дана Архива уУжицу

2007 – Дипломатија Краљевине 
Југославије 1918–1941, поводом прославе 
Савиндана, у организацији Гимназије 
„Свети Сава“ и Архива, гостовала у 
Пожеги поводом прославе Савиндана

2008 – у току је припрема пригодне 
изложбе Ужички трг некад и сад, 
поводом обележавања 60 година 
постојања и рада Историјског архива у 
Ужицу

Вредни успеси постигнути су 
изложбама које су заједно припремали 
Архив, Народни музеј и Народна 
библиотека у Ужицу. Комплексни састав 
експоната, предмети материјалне 
културе, оруђа, уметнички предмети, 
нумизматички примерци, разни 
производи и сл. омогућили су, уз 
архивске документе, свестранију обраду 
теме и већу атрактивност изложбе. 
из искуства је познато да добар успех 
имају изложбе које размењују архиви 
међусобно или архиви са сродним 
установама. У том смислу вредно је 
поменути успешну сарадњу са Архивом 
Србије, а последњих година нарочито 
са Архивом Србије и Црне Горе из 
Београда. Тематске изложбе су постигле 
важан успех и на бројним покретним 
изложбама, гостујући у више места ван 
Ужица, чиме су дале значајан допринос 
обележавању појединих годишњих 
културних манифестација.

 У реализацији изложби највећи 
проблем представља техничка припрема, 
а нарочито крајње неадекватна опрема 
за излагање припремљених експоната. 
То није случај само са ужичким архивом, 
већ и са скоро свим архивима у Србији. 
Питање је да ли то и надаље треба да 
буде брига самог архива, или може бити 
и предмет разматрања нашег Друштва, 
како би се помогло у изналажењу 
заједничког решења. ü

N Милева Милошевић
историјски архив Ужице
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Потврда сопственог идентитета је 
основна потреба Срба у Румунији као 
мањинске заједнице. Ради се о подручју 
које се налази између река Дунава на 
југу и Мориша на северу, србијанско-
румунске копнене границе на западу и 
на истоку Банатских планина.

Банат у целини, на старим картама 
забележен као Расција, мењао је 
етнички, државни, културни и језички 
положај. Словени преци, савремених 
Срба, су најстарији становници овог 
подручја. На почетку модерног доба, 
после бројних ратова и сеоба, поред 
Срба, овде су се као последица управе 
Двора из Беча (1717 –1780.) године 
појавили западноевропски колонисти, 
углавном Немци, а после 1781. године 
када је Угарска инкорпорирала ову 
територију следе: Словаци, Русини, 
Бугари, чеси, хунгаризовани Словаци, 
Мађари, Румуни и други.

захваљујући колонизацији странаца, 
Банат је и данас загонетка. У западном, 
српском, Банату који је увек био 
етнички српски, такође има острва 
мањина: Словака, хунгаризованих 
Словака, остатка немачке колонизације 
и других, док је у румунском Банату 
дошло до измена. Смањен је број 
Немаца који су се одселили у Немачку 
и Срба који су расељени после 1948. 
године; док су друге мањине услед 
општег демографског пада у Румунији 
смањене у целини. ипак можемо рећи 
у Банату се сусрећу народи и културе 
без великих потреса. У било које место 
да зачепркате, нађу се историјске тајне 
које нису дотакнуте. Стеван Бугарски, 

белешка о четири књиге и једном зборнику
Љубомир Степанов, Дејан Попов и други 
причају о Банату а њиховој причи нема 
краја. Њихове приче откривају богатство 
Срба у Банату, њихову културу и наслеђе 
у највећем делу.

Стеван Бугарски, изузетан зналац 
завичајне историје банатских Срба 
подарио је читалачкој публици две 
књиге: (завичајна књижевност Срба у 
Румунији) (1918-1937) и (Политичке 
партије Срба у Румунији) (1918-1937). 
заједно са Љубомиром Степановим 
објавио је књигу “Димитрије П. Тирол”, 
која аналитички прича о његовом 
пореклу, презимену , дружење са Вуком 
Караџићем, стварања Друштва љубитеља 
српске књижевности у Темишвару о 
чланству у Српском ученом друштву у 
Београду, боравку у Русији, закључно са 
библиографијом његових радова.

Књиге су објављене у Темишвару 
2008. године и правео су откровење за 
историчаре и оне који се интересују за 
прошлост Срба у суседним земљама.

Аутори су архивску грађу спојили са 
својим знањем и жељом за истином о 
сопственом трајању у Банату који је 
припао Румунији после 1918. године.

Стевану Бугарском и Љубомиру 
Степанову придружио се Дејан Попов 
књигом „Хор Православне српске 
саборне цркве у Темишвару”, објављене 
2007. године.

Дејан Попов, је објавио и 
„монографске белешке” о делатности 
хора од 1997-2007. Његов мотив на 
припреми књиге такође је у служби 
одржања српског идентитета. читаоце 
уводи у српско хорско певање од 1830, 

када је у Темишвару, ради праћења 
службе у цркви, заведено хорско певање, 
основана Српска певачка дружина 
1867, која је као црквени хор трајала до 
1953. Хорско певање у Саборној цркви 
у Темишвару је ипак пратило службу у 
цркви а хор је обновљен 1997. године.

Књига је богата историјским 
чињеницама слично као књига Стевана 
Бугарског „завичајна књижевност Срба у 
Румунији” – читава мала енциклопедија. 
захваљујући истраживачком раду Дејана 
Попова књига садржи бројне биографије 
хоровођа и свештеника. Такође упутио 
нас је у мисију хора који је деловао 
у Банату као и у гостовања у матици 
земљи и на друге стране.

Поред ове четири монографије, 
захваљујући финансијској помоћи 
Департмана за међуетничке односе 
румунске владе, Савез Срба у Румунији 
успео је да објави и зборник радова VIII 
симпозијума у Араду одржаном 2006. 
године: “Арад кроз векове”, објављене у 
Темишвару 2007 године.

зборник је двојезичан: на српском и 
румунском језику, малог формата и 
садржи прилоге др Љубивоја Церовића, 
Божидара Панића, Дан Демшеа, 
Миодрага Милина и Љубомира 
Степанова, Радована Мићића, Средоја 
лалића елене Радика Колте, Димитрија 
Стоје и Гаврила Береца, Бранислава К. 
зарића, Душана Дејанца, Дан лазарескуа 
и Драга Његована.

На страницама зборника сусрећемо 
се са породицом Табаковић која је 
дала значајне архитекте. Сазнајемо и о 
црквеној повести цркве Светог Јована 
крститеља у Арадском Ћуковцу, српско-
мађарском сукобу 1849, судбини Срба 
за време прогона у Румунији 1948-
1956, и њиховом пресељењу у Бараган, 
што би данас рекли „спроведеном 
етничком чишћењу”, сеоби у Русију, 
учитељима и ученицима у Поморишју 
и Темишварском Банату, а нашло се 
место и за грофа Ђорђа Бранковића, 
поезији Драгомира Драге Мирјанића и 
делатницима позоришне уметности.

четири књиге и један зборник 
представљају дијалог о судбини Срба, 
оног дела који никада није живео у 
српској држави и зато представљају 
откриће њихове историјске судбине. 
откривена је историјска наслага Баната 
– политичка и културна, духовност и 
традиција. Речене књиге могу да служе 
као пример историчарима у матици 
која је изгледа изнурена идеологијом 
и страним притисцима и упути српске 
историчаре и архивисте да покушају да 
одговоре на замршена питања опстанка 
нације, њене културе, духовности и 
најважнијег њеног умножавања. ü

N Јован Пејин
Архив Србије
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Међу збиркама у Архиву Србије, 
међу грађом старог периода у Депоу 1 
налази се и још увек необрађена збирка 
фотографија-зФ. Смештена је у 31 
архивску кутију и за сада фотографије 
нису груписане и сређене, али су целине 
лако уочљиве. Једини изузетак је кутија 
број 6, у којој су ратне фотографије 
из периода Првог балканског, Другог 
балканског и Првог светског рата. Te 
фотографије су сређене по основним 
архивистичким принципима (свака 
фотографија има своју сигнатуру као 
и најкраћи опис). Кутије под редним 
бројевима 7, 8, 9, 10, 11, 12, укупно њих 
6 садрже 1045 фотографских негатива, 
које је током Првог балканског, Другог 
балканског и Првог светског рата 
начинио резервни наредник Милоје П. 
игрутиновић.

ОснОвни БиОгрАФски ПОДАци О 
АуТОру нЕгАТивА

Милоје П. игрутиновић (1881-1962) 
рођен је у селу Шиполај код Горњег 
Милановца. основну школу је завршио 
у родном месту, а трговачки занат у 
Горњем Милановцу. Учесник је Првог 
балканског, Другог балканског и Првог 
светског рата, У Првом светском рату 
био је резервни наредник у 1. пољској 
болници Шумадијске дивизије. Носилац 
је Албанске споменице. Дозволу 
за фотографска снимања добио је 
1916. године (на основу сачуваних 
негатива види се да је вршио снимања 
и претходне четири године). Радио је и 
у фотографској секцији српске војске у 
Солуну.

Након рата 1925. године запослио се у 
Фотографској секцији Војно-географског 
института (садашњем Војном музеју) 
у историјском одељењу. Животна жеља 

Фотографије милоја П. игрутиновића 
из Збирке фотографија архива србије

му је била да објави један сређени 
ратни албум, са сопственим снимцима. 
збирку својих снимака покушао је да 
преда на чување Војном музеју, али је 
одбијен услед незаинтересованости те 
институције за тај материјал.

ПриЈЕМ нЕгАТивА у Архив срБиЈЕ

Син Милоја П. игрутиновића, 
Владан игрутиновић понудио је 1962. 
године Државном Архиву НР Србије 
заоставштину свога оца на откуп. У 
досијеу фонда збирке фотографија 
налазе се два документа које је сачинила 
комисија за откуп архивалија и старих 
књига. Први је заведен под бројем 07 
Бр. 7/4 од 08. 02. 1962., он се односи 
на откуп фотографија Милоја П. 
игрутиновића, док се други који је 
заведен под бројем 07 Бр. 7/14 од 18. 04. 

1962. године односи на откуп позитива 
и негатива фотографија. Међутим на 
основу дотичних докумената немогуће 
је утврдити колики их је број укупно 
откупљен. Прецизни подаци о томе 
налазе се у Улазном инвентару Депоа 
1 Архива Србије, где је наведено да је у 
периоду од 08. 02. 1962. до 18. 04. 1962. 
по цени од 538.500 динара од Владете 
игрутиновића откупљено укупно:

снимака 1077 + 391
негатива 1045.

ТрЕнуТнО сТАњЕ нАвЕДЕних 
нЕгАТивА

Наведени негативи смештени су у 
шест архивских кутија, које су означене 
бројевимa 7, 8, 9, 10, 11, 12 Урађени 
су већим делом на стакленој плочи, 
док је мањи део урађен на некој врсти 
фолије. Стаклене плоче и остали 
негативи наслагани су у мање кутије, 
не тематски већ зависно од величине 
плоче. Међусобно су одељени папиром. 
На већини негатива примећује се 
присуство емулзије, која ће их временом 
уништити. зачуђујуће је то да поред 
старости и неадекватног чувања 
негатива, само су две стаклене плоче 
сломљене а и оне су вероватно такве 
дошле у Архив Србије. Као најпростији 
вид заштите и очувања материјала 
забележеног на негативима извршено 
је њихово скенирање. На основу тога 
утврђено је садашње стање записа на 
негативима, за које се може рећи да 
је задовољавајуће јер је само мање 
од 3 % негатива уништено, а и они 
нису комплетно. Углавном су пропали 
негативи на фолији. Такође је утврђено 
да се мора хитно приступити лечењу и 
конзервацији негатива, као и њихово 
препакивање у адекватне заштитне 
кесице и кутије намењене њиховом 
трајном чувању. извршено скенирање 
омогућава приступ даљем сређивању 
записа са негатива.

крАТАк ОПис сАДржАЈА нЕгАТивА

записи на негативима обухватају период 
ратовања српске војске од 1912. до 1918. 
године. Три рата, Први балкански, Други 
балкански и Први светски рат. Међутим 
на основу анализе дотичних фотографија 
може се утврдити следеће: веома је мало 
фотографија из ратовања пре 1915/16. 
године (Први балкански, Други балкански 
и Први светски рат до повлачења преко 
Албаније); Милоје П. игрутиновић 
није био припадник борбене јединице, 
већ санитетске тако да су фотографије 
већином из позадине; забележени су 
догађаји повлачења преко Албаније, 
умирање српских војника на Крфу 
и Виду, опоравак војске, искрцавање 
у Солуну, излазак на фронт; живот 
позадине на Солунском фронту (санитет, 
комора, инжењерија, разни штабови), 
припадници српског државног апарата, 
посете регента Александра фронту као 
и младим четницима у Волосу; град 
Солун, савезничке војске на Солунском 
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фронту; пробој солунског фронта, гоњење 
непријатеља, предаја Бугара.

ОсОБЕнОсТи вОЈнЕ ФОТОгрАФиЈЕ

Према наведеним подацима, на основу 
прегледаног скенираног материјала 
уочава се да је на негативима искључиво 
војна, ратна фотографија из периода 
ратова српске војске од 1912. до 1918. 
године. Војна фотографија, за разлику 
од других типова фотографија има своје 
особености на основу којих се њено 
сређивање разликује од осталих типова 
(слободно можемо рећи да је њено 
сређивање лакше). Пре свега на основу 
униформи коју војници носе, одређених 
елемената на униформи (ознака 
чинова, ознака родова, одликовања) 
и типова оружја које користе може 
се одредити хронолошка припадност 
снимљеног материјала као и војни 
статус лица забележених на наведеним 
фотографијама. Такође ликови 
истакнутих војсковођа и политичара из 
одређених ратова, више су фотографски 
обрађенији у српској историографији од 
оних из мирнодопских периода. Много 
је већ објављених ратних албума, као и 
књига са темом војне историје које су 
пуне анализираних фотографија.

МЕТОДскО уПуТсТвО ЗА рАД сА 
скЕнирАниМ ФОТОгрАФиЈАМА сА 
нЕгАТивА
МилОЈА П. игруТинОвићА

а) Пре даљег наставка рада, неопходно 
је прво извршити преглед албума које је 
урадио Милоје П. игрутиновић.

Албум фотографија ,,Његовом 
Величанству Краљу Александру I 
Успомене из великог рата снимио Милоје 
П. Игрутиновић резервни наредник, 
ратни фотограф’’, чува се у фото-збирци 
Војног музеја, инв. бр. 68/859-1.

Албум фотографија поклон Маршалу 
Двора Ђенералу Јеши Дамјановићу, чува 
се у Народној Библиотеци инв.
бр. А 446.

Албум фотографија,,Успомене из 
минулих ратова, Снимци Милоја 
Игрутиновића’’, чува се у историјском 
музеју Србије.

Поред наведених, потребно је 
прегледати и све доступне ратне албуме 
из наведеног периода. Прегледати 
фотографије из фонда Поклони и 
откупи Архива Србије. Прегледати 
кутију 6, збирке фотографија Архива 
Србије, као и извршити упоређивање са 
већ готовим фотографијама Милоја П. 
игрутиновића.

б) Следећи Упутство о чувању и обради 
збирке фотографија Архива Србије, 
треба приступити класификацији 
скенираних негатива у одређеном 
компјутерском програму.

С обзиром да се ради о континуираном 
фотографском раду аутора, прво треба 
извршити класификацију на тематске 
целине, а затим у оквиру ње на подгрупе.

Тематске целине:
Први балкански рат
Други балкански рат
Први светски рат до напуштања Србије
Повлачење преко Албаније
Срби на Крфу
Солунски фронт
в) Након класификације материјала, 

требало би прећи на именовање-
давање сигнатуре свакој појединачној 
фотографији. Следећи ,,Упутство о 
чувању и обради збирке фотографија’’ 
(донето 29.01.1971.), то би изгледало 
овако:

 Свака тематска група почиње 
редним бројем један. Сигнатуру чини 
ознака збирке, ознака групе-римски 
број-и радни број у оквиру групе. (на 
пример:АС,зФ-ДЈ-Ф.I-р.4: АС-Архив 
Србије, зФ ДЈ-збирка фотографија, 
I-група личности, р.4-редни број 
фотографије. 

 Како су у питању скениране 
фотографије, те да се обрађују у оквиру 
компјутерског програма, сигнатура се 
неће писати на полеђини фотографије 
(јер је то немогуће) како је то предвиђено 
упутством, већ би се сигнатура писала 
испод саме слике.

г) После сигнирања материјала, 
приступило би се даљој обради 
фотографија, тачније детаљној 
идентификацији и анализи. Као помоћна 
средства користили би се други албуми, 
збирке фотографија, литература о 
догађајима, консултације са експертима 
за оружје и униформе, као и све остало 
што би могло бити од користи. Сви даљи 
подаци уписивали би се испод сигнатуре.

д) Последња фаза на сређивању 
фотографија Милоја П. игрутиновића 
била би израда Аналитичког инвентара. ü

N саша Ђ. ружесковић
Архив Србије
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Међу бројним фондовима 
историјског архива Београда налази 
се и грађа девет градских народних 
рејона који обухватају период од 1945. 
до 1952. године. због великог значаја 
ових фондова за проучавање историје 
Београда након Другог светског рата, 
намера нам је да овим прилогом 
упознамо јавност о богатству изворне 
грађе једног од њих, Народног одбора 
III рејона, као и о раду на његовом 
сређивању и обради. 

Подела Београда на рејоне уследила 
је након одлуке Антифашистичке 
скупштине народног ослобођења 
Србијe по којој је градовима са 
више од 200.000 становника била 
омогућена подела на мање области. 
На седници претходно формираног 
извршног народноослободилачког 
одбора града Београда, одржаној 23. 
новембра 1944. године, потврђен је 
почетак рада рејонских народних 
одбора. Уместо некадашњих 14 
квартова Управе града Београда 
образован је исти број градских 
рејона. Формира се њихова управа, 
одсеци, а Команда града препушта им 
постепено цивилне послове. Током 
свог постојања рејони су претрпели 
више организационих промена. Маја 
1945. године, на територији Београда 
уместо дотадашњих 14, формирано је 
7 рејонских народних одбора. 

Рад градских народних рејона 
регулисан је Уставом из 1946. 
године, општим законом о народним 
одборима и правним прописима. 
Његови задаци били су ''подстицање 
и организовање непосредног учешћа 
народних маса у државној власти, 
спровођење братства и јединства, 
обнова и изградња земље, спровођење 
аграрне реформе, брига о култури, 
здрављу, физичком васпитању, 
чувању народне имовине, надзор 
над установама и организацијама, 
равноправност полова, одвајање 
цркве од државе, поштовање закона и 
прописа''. 

Народни одбор III рејона формиран 
је спајањем I, IX и X рејона, маја 
1945.године. обухватао је простор 

Фонд Народног одбора III рејона (1945-1952)

данашњих: Теразија, Булевара Црвене 
армије, Јатаган Мале, Прокопа, а 
кратко време у његовом саставу 
налазила се и територија Новог 
Београда.

Народни одбори градских рејона 
престали су са радом маја 1952.године 
образовањем општина града Београда. 
На територији Но-а III рејона 
формиране су општине: Савски венац, 
западни Врачар и Теразије. 

Грађа фонда одсликава живот 
послератне државе и њеног главног 
града. Функционисање Но-а III рејона 
може се пратити кроз седнице њеног 
Народног одбора, извршног народног 
одбора, савета и комисија, кроз рад 
одсека и повереништава. Највећи део 
сачуване грађе чини пријава ратне 
штете грађана. Поред тога она пружа 
податке о утврђивању ратне добити, 
национализацији и конфискацији 
имовине, решавању стамбених 
проблема, усвојењима, привредном 
и финансијском пословању 
предузећа формираних на њеној 
територији, персоналним питањима, 
заоставштинама, купопродајним 
уговорима, питањима социјалне 
заштите и многим другим. 

 Фонд се убрзано сређује и 
обрађује. Сачуване књиге, пре свега 
деловодни протоколи и регистри, 
олакшавају посао, нарочито када је 
реч о предметима насталим радом 
повереништава, опште архиве, 
Стамбеног одсека и др. 

Мањи део грађе захтева 
сређивање по принципу слободне 
провенијенције. То су пре свега 
предмети који се односе на 
национализацију, конфискацију, ратну 
добит, персонална питања. Предмети 
из ове групе су пописани, а један део и 
аналитички обрађен. 

Треба истаћи богатство грађе која 
сведочи о мерама нових власти у 
циљу раскида са старим друштвеним 
уређењем. Ради илустрације наводимо 
нека од познатих имена која су 
се нашла на удару: Влада Митић, 
Јован Гођевац, Прва српска парна 
пивара Ђорђа Вајферта, Београдска 

задруга, Српско-американска 
банка, Хемофарм, Фиат, Сименс. 
захваљујући дигитализацији фондова 
и збирки историјског архива Београда 
олакшан је рад архивистима, као и 
доступност грађе истраживачима. Део 
предмета фонда Но-а III рејона који 
се односе на ратну добит аналитички 
је обрађен и дигитализован.

Дајемо пример аналитичког уноса 
предмета о утврђивању ратне добити 
рудника Рудна глава а.д, образованог 
децембра 1939, са седиштем у 
Београду. Дигитална аналитичка 
обрада овог предмета садржи: 

– извештај о извршеном 
комисијском прегледу рудника ''Рудна 
глава'' а.д. (оснивање, акционари и 
чланови одбора, Статут Друштва на 
немачком језику, пословање...); 

– Реферат и предлог референта 
Комисије за утврђивање ратне добити 
при иНо-у Београда о износу стечене 
добити Друштва током окупације; 

– одлука Комисије за утврђивање 
ратне добити при иНо-у Београда о 
утврђеном вишку имовине стечене 
током рата; 

– Препис решења Среског народног 
одбора у Доњем Милановцу о 
конфискацији рудника ''Рудна глава'', 
односно конфискацији имовине 
Хермана Геринга и Радета Хрибара; 

– Решење Финансијског одсека 
Но-а III рејона о отпису ратне 
штете Друштва, одобрено од стране 
Финансијског одељења иНо-а 
Београда, због конфискације његове 
имовине.

Грађа Народног одбора III рејона, 
као фонда од великог значаја, са 
обиљем драгоцених извора за период 
који обухвата, намеће потребу његовог 
даљег сређивања и обраде. Поред већ 
аналитички обрађених предмета у 
плану је дигитализовање грађе која 
се односи на ратну штету грађана, 
национализацију и конфискацију 
имовине. 

Фонд је крајем 1974. године преузет 
од Скупштине општине Савски венац. 
Непотпун је и садржи 304 књиге и 150 
фасцикли списа. ü

N Јелена Јовановић
историјски архив Београда
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;
Срби у Великом Бечкереку (зрењанин) 

до 1918.године нису имали лист који је 
излазио свакодневно. Банатски гласник 
је први такав лист, који је покушао 
да, као модерно информативно-
политичко гласило, задовољи потребе 
становништва и оствари идеолошко-
политички утицај. излазио је сваког 
дана, сем понедељкoм.

Дневни лист Банатски гласник почео 
је да излази 18. новембра 1918. године, 
непосредно после Првог светског 
рата, као „орган банатских Срба 
за жупанијске потребе“, у Великом 
Бечкереку. Као власник и издавач 
насловљен је „Великобечкеречки 
српски Народни одбор“. У форми 
дневног листа излазио је до 1925. 
године, и у том периоду је мењао 
власнике, штампаре и уреднике.

Банатски гласник је био медиј 
који је имао намеру да креира јавно 
мњење,а његови творци су хтели да 
буду политички фактор. Политички 
утицај листа се тешко може измерити 
из садашње позиције, али на основу 
политичке слике, коју нам дају 
резултати избора, можемо видети да 
је радикалска опција, коју је Банатски 
гласник заступао 1919, 1920. и 1921, 
била мање или више доминантна у 
Великом Бечкереку, па и у читавој 
Краљевини СХС. Новина која има 
амбицију да креира јавно мњење је 
друштвено-политички чинилац, који 
је увек повезан са свим сферама 
друштвеног живота. она је морала 
износити одређене идејно конзистентне 
ставове о питањима права, морала, 
политике у ужем смислу, економије, 
породице, религије итд.

У првим годинама после рата још 
увек су страсти биле јако узбуркане и 
ране незацељене, па су они са жешћом 
националном реториком добијали већу 
шансу да дођу до изражаја. С друге 
стране, мора се признати да је на власт 
ступила једна конзервативна политичка 
идеја, склона националном романтизму 
и шовинизму. Kонзервативизам 
већинских народа у Аустроугарској, 
који је пратио национализам 
и централизација, изазивао је 
конзервативизам код мањинских 
народа, са свим његовим пратећим 
елементима. због аустроугарског 
конзервативизма, код Срба у 
Војводини развијао се јак мањински 
конзервативизам, који је настанком 
Краљевине СХС постао доминантан.

У Банатском гласнику је на снази био 
национализам, који је фигурирао као 

ДНевНи лист баНатски ГласНик у ПериоДу 
После ПрвоГ светскоГ рата

политички програм, јер су национална 
осећања превазилазила приватна и 
преливала се у јавни живот; у њему 
постају владајућа, те потирала све друге 
особине и тежње грађана. 

Радикализам у Краљевини Србији 
је, у периоду непосредно пре 
Првог светског рата, био у својој 
варошко-конзервативној фази. 
Народна радикална странка Николе 
Пашића, са којом су били повезани 
српски радикали Јаше Томића из 
Војводине, била је вероватно најбоље 
организована странка у овом делу 
европе. Конзервативни централизам 
је, у то време, већ уништио изворни 
програм радикалске идеје једнакости. 
Међутим, код Милана Јевтића, једног 
од уредника, главних уводничара 
и коментатора Банатског гласника 
тих година, биле су још живе идеје 
децентрализације, које у радикалној 
странци већ дуго нису биле актуелне, 
па се стога Јевтић, 1921. године, 
приклонио радикалском дисиденту 
Стојану Протићу.

Када се посматра писање Банатског 
гласника у периоду највећег утицаја 
Милана Јевтића, може се уочити 
известан сукоб између њега и главног 
тока конзервативне политике. Јевтић је 
прихватао владајући шовинизам, али је 
у области привреде, донекле, заступао 
либерализам, мада у ограниченом 
обиму. Државна интервенција у 
привреди је за њега, који је више 
година живео у Америци, свакако 
била претерана. Могло би се рећи да 
је он, на неки начин, био разапет, као 
и многи његови савременици, између 
романтичарске представе о славној 
прошлости „свог народа” и свести о 
његовој јадној садашњости.

Банатски гласник је сведок једног 
времена. он стоји у блиској вези са 
догађајима који су се одиграли у 
том историјском тренутку, али не 
непосредно, као неки административно 
заведени документ, већ посредовано 
свешћу писца новинског текста о 
историјском значењу датог момента и 
његовом ширем контексту. Контекст у 
који се ставља одређени догађај је често 
пристрасан или наиван, али нам и такав 
може много рећи. Ту су испреплетани 
крупни историјски догађаји са 
безначајним збивањима и тежњама 
свакодневице. Таква форма нам даје 
живописну слику и приближава нам 
ситуације у којима велики историјски 
ломови утичу, или не утичу, на 
свакодневни живот.

Новински чланци као, у крајњој 
линији, субјективни ставови и 
гледишта на историјска догађања, 
нису историјска документација, 
јер њихова поузданост увек остаје 
упитна. они су сведочанства о томе 
какви су вредносни ставови и поглед 
на свет оних који су представљали, 
али и креирали јавно мнење. Слика о 
Великом Бечкереку из тог времена се, 
свакако, не може изградити искључиво 
на основу Банатског гласника, али 
он може представљати један сегмент 
у том мозаику, и уз њега ће та слика 
изгледати целовитије.

историјска херменеутика је једино 
и могућа, ако се можемо уживети 
у оно што су наши стари живели 
и осећали. они су били слободне 
личности, духовности сличне нашој, 
а не нека препотопска чудовишта; 
они су просуђивали о стварима и 
доносили одлуке; кретали су се у сфери 
могућности а не само датости. Свој свет 
су наследили, али су га и градили. Ако 
разумемо оне проблеме који су њих 
мучили, а са којима се и ми суочавамо, 
можда ћемо успети да откријемо узроке 
тих проблема. Када нам се иста питања 
враћају после осамдесет или деведесет 
година; када се после дугог путовања 
враћамо опет у исту тачку, значи да смо 
залутали, да не знамо пут. Тумачећи, са 
историјске дистанце, проблеме наших 
старих, без оне страсти која је постојала 
када су они живели, можда успемо 
да разоткријемо узроке, откопамо 
корене. Претензија да се разуме то 
време није само, па ни првенствено, у 
циљу разумевања онога што је дато том 
епохом, већ схватање нашег времена, 
које се корени у ономе њиховом. 
историја није откривање ко смо били 
у прошлости: она открива како смо 
постали такви какви јесмо.

Кроз читање новинских чланака може 
се доживети атмосфера тог времена. 
Степен разумевања текста зависи од 
интересовања. Ми смо деца нашег 
времена, стога лакше опажамо оно што 
нам је блиско и што препознајемо као 
нашу проблематику. Наши стандарди у 
домену демократије, слобода и људских 
права су, свакако, виши од оних пре 
деведесет година. Када прошле догађаје 
самеравамо према нашим мерилима, 
чинимо то да би констатовали 
чињенице, а не да би осуђивали актере 
из тог времена. ü

N горан живић 
историјски архив зрењанин
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Слoбoдни крaљeвски грaд Нoви Сaд, тaчнијe упрaву тoг грaдa, у пoчeтним дeцeнијaмa 
њeгoвoг пoстoјaњa, прeдстaвљaли су: мaгистрaт, избрaнo oпштeствo и спoљaшњe вeћe. 
O функциoнисaњу и нaдлeжнoстимa грaдских мaгистрaтa у Угaрскoј јe дoстa тoгa 
рeчeнo у литeрaтури, нo нa oвoм мeсту бићe дoвoљнo aкo кaжeмo дa јe тo тeлo кoјe јe, пo 
прaвилу, билo зaдужeнo зa рeгулисaњe судских, упрaвних и приврeдних пoслoвa грaдa. зa 
избрaнa oпштeствa сe уoпштeнo знa дa су нaстaлa услeд пoтрeбe дa сe, из прaктичних и 
бeзбeднoсних рaзлoгa, нaмeстo цeлoкупнoг грaђaнствa ствoри јeдaн мaњи рeпрeзeнтaтивни 
oргaн oд 40-100 грaђaнa, кoји ћe бирaти мaгистрaт, тe рaзмaтрaти нaјвaжнијa грaдскa, 
oргaнизaциoнa и eкoнoмскa питaњa, сa изузeткoм судских питaњa. Прoблeм сe јaвљa 
пoкушaмo ли нa сличaн нaчин дeфинисaти пoрeклo и функциoнисaњe спoљaшњeг вeћa. 
Пoштo стaтут грaдa сaмo узгрeднo пoмињe oвo вeћe, зa прeтпoстaвити јe дa су нoрмaтивнe 
oквирe зa њeгoв рaд пружaли oбичaјнo прaвo oвих прoстoрa тe тaдaшњa прaксa других 
угaрских слoбoдних крaљeвских грaдoвa.

У aрхивскoј грaђи Maгистрaтa Слoбoднoг крaљeвскoг грaдa Нoвoг Сaдa нa oвo вeћe рeткo 
нaилaзимo, тe гa зaпрaвo нaјчeшћe срeћeмo пoмeнутoг зaјeднo сa избрaним oпштeствoм 
и тo приликoм рeдoвних гoдишњих рeстaурaцијa. Ништa нијe бoљe ни стaњe у дoмaћoј 
стручнoј литeрaтури гдe сe oвa институцијa тeк спoрaдичнo пoмињe. Oсврнeмo ли сe нa, 
дoступну нaм, стрaну, прeвaсхoднo мaђaрску стручну литeрaтуру у вeзи сa спoљaшњим 
вeћимa, уoчићeмo дa сe нe рeткo мoгу нaћи пoдaци o стaњу прe 18. вeкa, a чaк и кaд сe 
oбрaђујe пeриoд кoји нaс oвдe интeрeсујe, спoљaшњa вeћa су - пoнeкaд и бeз пoсeбнoг 
нaглaшaвaњa – прeдстaвљeнa сaмo кao синoними зa избрaнa oпштeствa, или тeлa из кoјих 
су сe врeмeнoм рaзвилa избрaнa oпштeствa, oднoснo кao институцијe кoјe су билe у сaстaву 
тих oпштeставa.

У цeлини глeдaнo, узрoк пoмeнутoм стaњу, кaкo у српскoј тaкo и у мaђaрскoј стручнoј 
литeрaтури, у вeзи сa oвoм тeмaтикoм, видимo у чињeници дa институцијa спoљaшњeг 
вeћa пo угaрским грaдoвимa, oднoснo у oним грaдoвимa гдe јe oвa институцијa уoпштe 
пoстoјaлa, нaјчeшћe нијe билa дугoг вeкa, тe дa јe зaпрaвo спoљaшњe вeћe билo сaмo 
прeлaзни – приврeмeни институциoнaлни oблик. 

У пoкушaју дa идeнтификујeмo институцију спoљaшњeг вeћa у Нoвoм Сaду, мoрaћeмo 
сe зa пoчeтaк oслoнити нa oнo штo зaсигурнo знaмo o oвoм вeћу – a тo јe дa му јe нa 
чeлу стaјao трибунус плeбис кao прeдсeдaвaјући тoг вeћa. Пoзнaвaoцимa тeмaтикe сe 
oвo, нa први пoглeд, мoжe учинити сумњивим будући дa сe у нaшoј стручнoј литeрaтури 
o вoјвoђaнским слoбoдним крaљeвским грaдoвимa трибунус прeдстaвљa искључивo 
кao прeдсeдник изабрaнoг oпштeствa. Сaм прeвoд пoјмa трибунус плeбис (зaступник, 
стaрeшинa нaрoдa – плeбсa) сaсвим пoуздaнo свeдoчи дa јe oн мoрao бити нa чeлу избрaнoг 
oбштeствa кao зaступничкoг тeлa грaђaнa, пa јe у тoм смислу и инструкцијa Joсипa Другог 
oд 21. aвгустa 1781. гoдинe, гдe сe у првoм пaрaгрaфу нaвoди: „...Tрибунус плeбис, пo свoјoј 
служби, прeдсeдник јe избрaнoг oпштeствa...”. Сa другe стрaнe, нe смeмo зaбoрaвити дa јe 
пoмeнутa инструкцијa, како ћемо то касније детаљније видети, из врeмeнa oдлукe дa сe 
спoљaшњa вeћa слoбoдних крaљeвских грaдoвa припoјe избрaним oпштeствимa. 

Mи нe рaспoлaжeмo пoдaткoм o кoнкрeтнoм прoпису кoји би пoврђивao нaшу тeзу 
o трибунусу кao прeдсeдaвaјућeм спoљaшњим вeћeм. Oд прaвнe рeгулaтивe, знaмo дa 
чeтвртa тaчкa нoвoсaдскoг Стaтутa из 1748. гoдинe прoписујe дa сe нaрoдни трибун имa 
бирaти из спoљaшњeг сeнaтa или избрaнe oпштинe, нo oн јe у пoсмaтрaнoм пeриoду увeк 
биo из рeдoвa спoљaшњeг вeћa. Спискoви члaнoвa спoљaшњeг вeћa из пoчeтних гoдинa 
Слoбoднoг крaљeвскoг грaдa Нoвoг Сaдa свeдoчe дa јe трибунус, бaрeм фoрмaлнo глeдaнo, 
биo нa чeлу тoг вeћa, или дa јe прeдвoдиo прeдстaвникe свoјe вeрoиспoвeсти у тoм вeћу. 
Oд 1754. гoдинe трибунус сe вeћ нe нaвoди нa првoм мeсту у тим спискoвимa, дa би сe oд 
1763. гoдинe трибунус вeћ нaвoдиo зaсeбнo oд тoг вeћa. Meђутим зaписник сa рeстaурaцијe 
1767. гoдинe трибунус плeбисa eксплицитнo нaзивa прeдсeдникoм спoљaшњeг вeћa. 
Будући дa јe oвaј зaписник усaмљeни примeр, склoни смo дa вeрујeмo дa јe прaвo стaњe 
ствaри прeдстaвљeнo у зaписницимa нaрeдних гoдинa, кaдa сe трибунус вeћ прeдстaвљa кao 
прeдсeдaвaјући спoљaшњeг вeћa и избрaнoг грaђaнствa. интeрeсaнтнo јe дa сe и тaдa, кaдa 
њeгoвo имe у спискoвимa рeстaурaцијa стoји oдвoјeнo, oн нaлaзи нeпoсрeднo прe спискa 
члaнoвa спoљaшњeг вeћa, a тeк зaтим слeди избрaнo oпштeствo; тe јe сличaн случaј свe дo 
крaјa пoсмaтрaнoг пeриoдa 

Дa јe трибунус, и тaкo зaсeбнo нaвeдeн, смaтрaн члaнoм спoљaшњeг вeћa, вeрујeмo дa 
сe мoжe дoкaзaти укaзивaњeм нa срaзмeру брoјa кaтoликa и прaвoслaвaцa у тoм вeћу. 
Нaимe, нaпoрeдo сa нoминaлнoм симeтријoм измeђу нaзивa спoљaшњeг и унутрaшњeг 
вeћa, пoстoјaлa јe и aритмeтичкa симeтријa измeђу 12-члaнoг унутрaшњeг вeћa – 
мaгистрaтa (6+6) сa тринaeстим вeликим суцeм, тe дуплo вeћeг 24-члaнoг спoљaшњeг 
вeћa сa двaдeсeт пeтим трибунус плeбисoм. Нo дoк јe, бaрeм нaчeлнo, пoстoјao дoгoвoр 
o нaизмeничнoм смeњивaњу прaвoслaвних и кaтoликa нa пoлoжaју вeликoг суцa, другим 
рeчимa, дoк сe, упркoс oтпoримa кaтoликa, тeжилo дa сeдмoчлaну вeћину у Maгистрaту 
нaизмeничнo имaју кaтoлици и прaвoслaвци, дoтлe јe тринaeстoчлaнa вeћинa у спoљaшњeм 
вeћу, oднoснo нaкoн њeгoвoг сјeдињaвaњa сa избрaним oпштeствoм, вeћинa у тoј другoј 
институцији кoнстaнтнo, свe дo 1796.гoдинe, бeз oбзирa нa тo кoјoј вeрoиспoвeсти припaдa 
трибунус, билa у рукaмa прaвoслaвних – прeтпoстaвљaмo збoг њихoвe вeћe зaступљeнoсти 
у свeкoликoм стaнoвништву грaдa. У склaду сa тим, укoликo сe трибунус – прaвoслaвaц 
нијe рaчунao у спoљaшњe вeћe у спискoвимa у кoјимa сe oн пoмињe зaсeбнo oд спoљaшњeг 

сПoљaШЊe вeћe слoбoДНoГ крaљeвскoГ ГрaДa НoвoГ сaДa
вeћa(60-, 70-их гoдинa 18. вeкa), брoј 
кaтoличких и прaвoслaвних члaнoвa 
тoг вeћa биo би пo 12; a нaспрaм 11 
кaтoличких и 13 прaвoслaвних – у 
случaјeвимa кaдa јe зaсeбнo прeдстaвљaн 
трибунус кaтoлик. У кoнтeксту чињeницe 
дa у Нoвoм Сaду нисмo примeтили 
дoслeднoст пo кoјoј би, пoпут нпр. 
oбичaјa у Сoмбoру, трибунус биo увeк 
супрoтнe вeрoиспoвeсти oд вeликoг 
суцa; трибунусoвo зaсeбнo рaчунaњe oд 
спoљaшњeг вeћa чинилo би нaм сe мaлo 
вeрoвaтним, пoштo би тaкo нeштo мoрao 
oсeћaти кao прeвeлику диспрoпoрцију и 
сaм кaтoлички дeo тoг, тoликo пoдвoјeнoг, 
нoвoсaдскoг друштвa; a дa нe пoмињeмo 
пoтeнцијaлни стaв виших влaсти прeмa 
тoм питaњу.

Дaклe: трибунус јe у пoсмaтрaнoм 
пeриoду у Нoвoм Сaду биo из рeдoвa 
спoљaшњeг вeћa тe јe приликoм 
рeстaурaцијa биo прeдсeдник спoљaшњeг 
вeћa и избрaнoг oпштeствa, с тим дa јe 
њeгoвo прeдсeдaвaњe прe мoглo имaти 
кaрaктeр зaступaњa интeрeсa oвe двe 
институцијe, oднoснo oн јe нaјвeрoвaтнијe 
вишe биo њихoв пoсрeдник прeд 
мaгистрaтoм. Tрибунус јe фoрмaлнo 
мoрao прeд свaку рeстaурaцију дa дa 
oстaвку нa свoју функцију, aли јe нeрeткo 
њeгoв мaндaт трaјao и дужe. 

Нeсумњивo јe дa су у Нoвoм Сaду 
спoљaшњe вeћe и избрaнo oпштeствo 
имaли суштинских зaјeдничких цртa, тe 
би сe тo, oсим вeћ пoмeнутoг трибунусa 
кao прeдсeдaвaјућeг oвих институцијa, 
мoглo ишчитaти и из тeкстa службeнe 
зaклeтвe кoјa јe вaжилa зa члaнoвe 
oбe oвe институцијe, a штo би мoрaлo 
дa знaчи дa су им дужнoсти и oбaвeзe 
прeмa oвoм грaду у суштини били вeoмa 
слични. Прeмa oвoј зaклeтви члaнoви 
oбe институцијe су мoрaли бити вeрни 
Слoбoднoм крaљeвскoм грaду Нoвoм Сaду, 
тe су имaли бити пoдрeђeни мaгистрaту. 
Нaдaљe зaклињaли су сe: дa нeћe чинити 
ништa прoтив слoбoдa и привилeгијa 
oвoг грaдa, дa ћe чувaти тaјнe, дa ћe 
учeствoвaти у oдбрaни Пeтрoвaрaдинскe 
тврђaвe (10.тaчкa привилeгијe), тe дa ћe 
спрeчaвaти свe пoјaвe кoјe штeтe грaду.

 Koнтурe спoљaшњeг вeћa бићe нaм 
јaснијe укoликo укaжeмo и нa дeтaљe кoјe 
су тo вeћe мoглe рaзликoвaти oд избрaнoг 
oпштeствa:

KoнТрoлa рaДa ПoглaвaрсТвa
Пoстoји тврдњa дa јe у Сoмбoру 

Спoљaшњи сeнaт кoнтрoлисao рaд сaмoг 
пoглaвaрствa. У Нoвoм Сaду јe oвo 
мaлo вeрoвaтнo збoг сaмe, рaнијe вeћ 
пoмeнутe, чињeницe дa су сe члaнoви 
oвoг сeнaтa зaклињaли дa ћe прихвaтити 
мaгистрaт кao нaдрeђeни oргaн. С тим у 
вeзи, oвeру рaчунских књигa кoмoрaшa и 
пeрцeптoрa, вршиo јe мaгистрaт, oднoснo 
кaснијe Eкoнoмски oдбoр, тe би у тoм 
кoнтeксту, утисaк биo упрaвo oбрнут – дa 
јe мaгистрaт биo тaј кoји јe нaдзирao рaд 
члaнoвa спoљaшњeг вeћa.
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улoгa у
eкoнoМскo-ФинaнсиЈскиМ 
ПoслoвиМa

У литeрaтури сe мoжe нaићи нa пoдaтaк 
дa јe oснoвни зaдaтaк спoљaшњeг вeћa 
извeсних грaдoвa (истинa дo пoчeткa 18. 
вeкa) биo aктивнo учeшћe у рaзрeзивaњу 
пoрeзa, a тaкoђe и тeзa дa сe спoљaшњe 
вeћe пo угaрским грaдoвимa у 17-18. 
вeку сaстaјaлo јeднoм мeсeчнo или 
чeтвoрoмeсeчнo, нa сeдницaмa кoјe су 
углaвнoм имaлe сaвeтoдaвну улoгу у 
eкoнoмскo-финaнсијским ствaримa. O 
учeшћу нoвoсaдскoг спoљaшњeг вeћa 
у рaзрeзивaњу пoрeзa нe рaспoлaжeмo 
пoдaцимa, a штo сe њeгoвe сaвeтoдaвнe 
улoгe тичe, oнa јe, у пoчeтку, зaистa 
мoглa, тaчнијe мoрaлa пoстoјaти, 
имaјући у виду звaњa кoјa су пoпуњaвaли 
члaнoви нoвoсaдскoг спoљaшњeг 
вeћa(кoмoрaш, кaсeпeрцeптoр и др.). С 
тим у вeзи нeoпхoднo јe имaти у виду 
дa јe читaв пoсмaтрaни пeриoд, зaпрaвo 
врeмe исплaтe дугoвa у кoјe јe грaд 
зaпao oткупљивaњeм свoјe привилeгијe 
слoбoднoг крaљeвскoг грaдa.

Meђутим у Нoвoм Сaду јe вeћ 15. мaјa 
1759. гoдинe фoрмирaн eкoнoмски 
oдбoр сa циљeм дaвaњa мишљeњa o 
eкoнoмским питaњимa. Вишe oд пoлoвинe 
члaнoвa тoг oдбoрa (4 oд 7) чинили су 
упрaвo припaдници спoљaшњeг вeћa, 
тe из тoг рaзлoгa тeoријa o сaвeтoдaвнoј 
улoзи нoвoсaдскoг спoљaшњeг вeћa мoжe 
дa вaжи сaмo зa пoчeтнe гoдинe тoг вeћa, 
a у кoнстeлaцији рaнијe изрeчeнoг, тo 
би нaјвeрoвaтнијe знaчилo дa ни у тoм 
крaткoм пeриoду oвo вeћe ту свoју улoгу 
нијe нa зaдoвoљaвaјући нaчин oбaвљaлo. У 
кaснијeм пeриoду нoвoсaдскo спoљaшњe 
вeћe јe пре мoглo бити извршни oргaн зa 
финaнсијскe пoслoвe. 

ЧлaнсТвo у сПoљaШњeМ вeћу 
кao ПoЧaснa ФункциЈa

 Будући дa су, кaкo смo вeћ пoмeнули, 
звaњa кoјa су пoпуњaвaли члaнoви 
спoљaшњeг вeћa, нeрeткo билa у извeснoј 
вeзи сa рeгулисaњeм eкoнoмскo-
финaнсијских питaњa, пoмeнути члaнoви 
су мoрaли припaдaти мaтeријaлнo 
бoљeстoјeћeм слoју друштвa. Укoликo 
су нeпoсрeднo рукoвaли нoвцeм, oни 
су мoрaли уплaтити кaуцију, кoјa јe 
имaлa бити гaрaнт прaвилнoг рукoвaњa 
пoвeрeним им блaгaјнaмa, oднoснo, из 
кoјe би сe плaћaли eвeнтуaлни губици, 
нaстaли њихoвoм нeмaрнoшћу; или 
су бaрeм мoрaли пoсeдoвaти извeснe 
мoрaлнe квaлитeтe кaкo би нeкo oд 
имућнијих грaђaнa биo спрeмaн дa 
јaмчи зa њих. осим тога, пoстoјaлa јe јoш 
мoгућнoст дa ти члaнoви и сaми буду 
имућни и углeдни члaнoви зaјeдницe, штo 
јe и бeз уплaћивaњa кaуцијe, зa мaгистрaт 
мoгao бити дoвoљaн знaк плaтeжнe 
спoсoбнoсти у случaју пoтрeбe пoкрићa 
eвeнтуaлних губитaкa. Другим рeчимa 
члaнoви oвoг вeћa су били виђeнији 
грaђaни Нoвoг Сaдa. 

Пaсивнo Прaвo глaсa Зa ЧлaнсТвo у ПoглaвaрсТву 
Пoстoји стaв дa јe глaвни смисao пoстoјaњa спoљaшњeг вeћa биo у чињeници дa су 

искључивo њeгoви члaнoви имaли пaсивнo прaвo глaсa зa члaнствo у мaгистрaту. 
интeрeсaнтнo јe дa су у случaју Нoвoг Сaдa скoрo јeдну чeтвртину нoвoизaбрaних 
нoвoсaдских сeнaтoрa у пeриoду дo 1780. гoдинe (6 oд 25), чинилe oсoбe кoјe или нису 
билe члaнoви спoљaшњeг вeћa, или би у тoку истe рeстaурaцијe билe изaбрaнe у спoљaшњe 
вeћe, тe oдмaх нaкoн тoгa и имeнoвaнe зa сeнaтoрe-a штo прaктичнo знaчи дa јe eвeнтуaлнo 
члaнствo тaквих лицa у пoмeнутoм вeћу билo сaмo фoрмaлнo.

У склaду сa гoрeизлoжeним: вeрујeмo дa јe избoр у нoвoсaдскo спoљaшњe вeћe 
знaчилo прe свeгa пoчaст. To јe биo први кoрaк у кaријeри кa јoш углeднијeм пoлoжaју 
сeнaтoрa. Kao штo јe, вeрoвaтнo нa oснoву oбичaјнoг прaвa, нeписaнo прaвилo билo дa 
нoвoпридoшли – нoвoпримљeни члaнoви избрaнoг грaђaнствa нaјчeшћe буду бирaни нa 
функцију нaдзoрникa грaдских чeтврти /чeтвртник/, истo тaкo јe, вeрујeмo, биo oбичaј дa 
пoтeнцијaлни будући сeнaтoри свoјим члaнствoм у спoљaшњeм вeћу; oднoснo, кaкo ћeмo 
у нaстaвку дeтaљнијe видeти, oбaвљaњeм дужнoсти кoмoрaшa, кaсeпeрцeптoрa, трибунусa 
или сирoчaдскoг стaрaтeљa у тoм вeћу; мoрaју дoкaзaти oпрaвдaнoст свoјих прeтeнзијa зa 
пријeм у рeдoвe мaгистрaтa.

Дaклe, функциoнисaњe спoљaшњeг вeћa мoжeмo пoсмaтрaти крoз двe призмe: 
1. Пoштo јe вeћ нa пoчeтку пoстoјaњa oвoг грaдa кao институцијe билo јaснo дa сaм нeчији 

прoфeсиoнaлни успeх или бoгaтствo нису дoвoљни гaрaнт дa ћe тaј пoјeдинaц сa истим 
успeхoм умeти дa oбaвљa пoслoвe oд oпштe кoристи, oднoснo с пoдјeднaкoм рeвнoшћу 
зaступaти интeрeсe свих житeљa грaдa, oвa институцијa јe пoсрeдствoм дoдeлe свoјим 
члaнoвимa рaзличитих пoвeрљивих грaдских пoслoвa прoвeрaвaлa њихoву пoдoбнoст и 
спoсoбнoст зa вршeњe сeнaтoрскoг звaњa при мaгистрaту Слoбoднoг крaљeвскoг грaдa 
Нoвoг Сaдa. 

2. имaјући у виду зaбрaну Двoрскe кoмoрe дa мaгистрaти вршe пoслoвe финaнсијских 
oбрaчунa, a будући дa су ти пoслoви зaхтeвaли истoврeмeнo пoприличну стручнoст и 
бoљeстoјeћe имућнo стaњe, билo јe лoгичнo дa вршиoци тaквих дужнoсти, у тoм свeту 
прeмрeжeнoм eтикeцијoм и хијeрaрхијoм, буду свoјeврсним пoчaсним пoлoжaјeм у виду 
члaнствa у пoсeбнoм вeћу, издвoјeни oд oстaлих грaђaнa.

Нoвoсaдскo спoљaшњe вeћe чинилo јe 24+1, oднoснo укупнo 25 члaнoвa: 13 прaвoслaвних 
и 12 кaтoличких грaђaнa. Скoрo пoлoвину њeгoвoг сaстaвa чинили су тргoвци (mercatores 
et questores) – штo јe мoглo бити у вeзи сa гeoгрaфским пoлoжaјeм и улoгoм кoју јe грaд 
имao у тргoвини Угaрскe сa Tурскoм.Бирaни су из рeдoвa избрaнoг oпштeствa, a бирaли су 
их зaјeднo члaнoви тoг oпштeствa и спoљaшњeг сeнaтa члaнствo им јe нaјчeшћe трaјaлo дo 
њихoвoг избoрa у мaгистрaт, дo смрти или сeлидбe у другo мeстo, но тaкoђe пoзнати су и 
случaјeви смeњивaњa пoјeдинaцa.

Maдa чeтвртa тaчкa нoвoсaдскoг стaтутa прeдвиђa дa сe трибунус плeбис, кoмoрaш 
и пeрцeптoр бирaју из спoљaшњeг вeћa или избрaнoг oпштeствa, oви су, скoрo бeз 
изузeткa били из рeдoвa спoљaшњeг вeћa. Oсим гoрeпoмeнутих, сирoчaдски стaрaтeљи-
прaвoслaвни и кaтoлички-су тaкoђe били члaнoви спoљaшњeг вeћa. Пoнeкaд јe и 
грунтoвничaр(урбaријaлни прeфeкт) у сaстaву спoљaшњeг вeћa. У спискoвимa члaнoвa 
спoљaшњeг вeћa рeђe сe мoгу нaћи aдјункт кaсeпeрцeптoрa, стрaжмeштaр,пoлицaјни 
кoмeсaр, грaдски рaнaр, вaшaрбирoв кaнцeлистa, aктуaр, црквeни oци-синдици и сл.

Царском нaрeдбoм из 1781. гoдинe спoљaшњи сeнaти су мoрaли бити oбјeдињeни сa 
избрaним oпштeствимa у зaјeдничкa тeлa кoјa су укупно имaлa 85 (60+25) члaнoвa. У 
Сoмбoру јe спaјaњe тe двe грaдскe институцијe извршeнo 1782. гoдинe, a у Нoвoм Сaду, 
изглeдa, тeк 1784. гoдинe. Рaзлoг овог припaјaња нeки видe у чињeници дa јe истoврeмeнo 
пoстoјaњe три oргaнa(спoљaшњeг и унутрaшњeг сeнaтa тe избрaнoг oпштeствa) билo 
нeпoтрeбнo, нo зa прeтпoстaвити јe дa јe и у другим грaдoвимa стaњe мoглo бити сличнo 
кao у Нoвoм Сaду, у ком је нпр. нeeфикaснoст члaнoвa спoљaшњeг и унутрaшњeг вeћa билa 
вишe или мaњe дирeктaн пoвoд, oднoснo бaрeм јeдaн oд главних узрoкa зa жaлбe Joзeфa 
Сoпрaнa јaнуaрa 1781. гoдинe и Joзeфa Штвртeцкoг из 1782. гoдинe вишим влaстимa; а што 
је надаље довело до тога да је 16. дeцeмбрa 1783. гoдинe свим нoвoсaдским сeнaтoримa 
суспeндoвaнa плaтa кao пoднoсиoцимa нeтaчних извeштaјa o грaдским блaгaјнaмa. 
Спољашње веће је у Новом Саду поново постојало још једно краће време, а од 1790. године. 

Спoљaшњe вeће крајем 18. века већ представља својеврсни атавизам или одраз 
некадашњег урeђeњa слoбoдних крaљeвских грaдoвa, у његовом укидању види се јeдaн 
лoгичaн кoрaк у склопу свеукупних реформи, међутим истовремено у овом укидању 
можемо видети и само један од покушаја државе да на нов начин реши, пo њу мнoгo 
битнији, прoблeм eкoнoмскo-финaнсијских пoслoвa грaдa тe нaдзoрa нaд тим пoслoвимa. 
То је време појаве грaдoнaчeлника кoји сe, између осталог, зaдужујe и рeшaвaњeм градских 
економско-финансијских питања. чињeницa, дa и у првoј пoлoвини 19. вeкa трибунус 
нaстaвљa дa пoстoји кao прeдсeдник избрaнoг oпштeствa aли сa дaлeкo мaњим углeдoм, a 
имaјући у виду дa јe трибунус плeбис дo тaдa уживao вeлики углeд, би, oсим хипoтeзe дa у 
19. вeку избрaнo oпштeствo вeћ нијe имaлo тoлики знaчaј, мoглo дa нaс нaвeдe нa сaсвим 
рeaлну прeтпoстaвку дa јe зaпрaвo знaчaјaн дeo трибунусoвoг углeдa у 18. вeку мoгao бити 
утемељен и нa њeгoвoј улoзи кoју јe имao у спoљaшњeм вeћу, oднoснo нa њeгoвoј улoзи 
у oргaнизaцији и нaдзoру нaд eкoнoмским пoслoвимa грaдa – упрaвo oној нaдлeжнoсти 
кoја је вeћ 1788. гoдинe прeшла у дeлoкруг грaдoнaчeлникa – пa бисмo били склoни дa и у 
трибунусу видимo свoјeврснoг прeтхoдникa и дaнaс пoстoјeћe функцијe грaдoнaчeлникa. ü

N Милован цветановић
историјски архив Нови Сад
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Сто седамдесет година зајечарске 
Гимназије је вредан и значајан јубилеј, 
не само за историју ове угледне 
установе, већ и за историју школства 
Србије, будући да Гимназија спада у ред 
најстаријих школа ове врсте у нашој 
земљи. После Сремских Карловаца, 
односно Крагујевца, у којем је 
Гимназија започела са радом 1833/34. 
године, Шабац, чачак и зајечар су 
градови са најдужом традицијом када је 
у питању ова грана образовања.

У зајечару је 22. августа 1836. 
године основана „Велика школа“ – 
полугимназија. ова средња школа ће, 
уз повремена пресељења у Неготин, и 
са извесним променама у организацији, 
структури и концепцији наставног 
програма, остати основа онога што 
се потом деценијама развијало, све 
до данашње модерне високошколске 
установе. зајечарска полугимназија је 
првобитно била претежно класично-
хуманистичког смера. Године 1865, у 
складу са новонасталим потребама, 
у Србији су осниване двогодишње 
„реалке“, а по њиховом завршавању 
ученици су могли да се посвете 
трговини и нижој чиновничкој служби, 
или да продуже даље школовање у 
гимназији. 

Након тог периода (1897), у зајечару 
је основана Нижа гимназија (I–IV 
разред), у коју су се уписивали ученици 
који су завршили четвороразредну 
основну школу. отварањем Више 
гимназије (I–VIII разред), 1885. 
године, зајечарско средње школство 
направило је крупан квалитативни 
помак, уводећи школовање које 
је трајало 8 година, након чега су 
ученици полагали виши течајни испит 
или велику матуру. Дана 13. маја 
1891. године, по одобрењу буџетских 
средстава од Министарства просвете, 
ударен је камен темељац и Гимназија се 
након две године, априла 1893. године, 
уселила у репрезентативну зграду, једну 
од најлепших у Србији тога времена. 
од значаја за њен даљи рад било је 
доношење закона о средњим школама, 

јубИлеј Зајечарске гИмнаЗИје

14. августа 1898. године, који је, иако 
мењан и допуњаван, био на снази око 
40 година. Потпуно средњошколско 
образовање у тадашњој Србији, 
финансирано од државе, стицало се у 
само пет гимназија: у две београдске, 
у Нишу, Крагујевцу и зајечару. 
зајечарској гимназији припадала је 
територија два округа : тимочког и 
крајинског. од 1889. до 1904. године 
носила је име Доситеја обрадовића, 
да би јој се 1904. године вратио стари 
назив : „Државна гимназија у зајечару“. 
Први балкански рат условио је да 
школа прекине са радом и послужи за 
потребе војске, након што је школска 
зграда претворена у болницу, а настава 
се, са краћим прекидом и уз доста 
тешкоћа, одвијала и у време Другог 
балканског рата, изазваног нападом 
Бугарске на Србију. Као последица 
ратних дешавања у Првом светском 
рату, школа је била на удару бугарског 
окупатора. из Бугарске су доведени 
учитељи и наставници, књижни фонд 
је опљачкан и преполовљен, а школа 
похарана и лишена основног инвентара 
и средстава за рад. У периоду између 
два рата, важан датум за зајечарску 
гимназију је 18. мај 1931. године, када 
је одлуком бана Моравске бановине 
овој школи одређена територија са 
које је била обавезна да прима ученике 
(Срез зајечарски и бољевачки, а за 
ученике виших разреда и подручје 
четвороразредне реалне гимназије у 
Књажевцу). 

Послератном реформом образовног 
система, посебним Општим законом 
о школству из 1958. године, уводи се 
обавезно осмогодишње школовање, а 
основна школа постаје база целокупног 
образовног система. Гимназијско 
школовање од тада траје четири године 
и дели се на два смера: природно-
математички и друштвено-језички.

 одлуком Савета за просвету Народног 
одбора Среза од 8. јула 1960. године, 
Виша гимназија у зајечару, која је тада 
носила име „Моша Пијаде“, пресељена 
је из своје репрезентативне зграде у 

новоизграђени блок средњих школа, где 
се и данас налази.

оно што зајечарску гимназију 
чини посебном, свакако јесте њен 
наставни кадар, који је ученицима 
пружио најшире образовање и тако их 
припремио за касније студије. од првог 
директора зајечарске Полугимназије 
Стојана Бошковића (1860–1862), 
преко неуморног хроничара и писца 
Маринка Станојевића (1923–1927), 
прво професора, а касније и директора 
школе, затим Милана Цветичанина, 
писца прве монографије издате 
поводом стогодишњице школе 
(ДРЖАВНА РЕАЛНА ГИМНАЗИЈА 
ЗАЈЕЧАР 1836–1936), такође 
професора, који је касније био директор 
у два наврата, од 1937. до 1941. и од 
1945, до 1950. године, до истакнутих 
професора који су овде предавали: 
Драгољуба Павловића, Свестислава 
Симића, Симе златинчанина, Милана 
Савића, Симе Матавуља, Фрање 
елезовића, лује Адамовића и њихових 
ученика, који су стечена знања у 
овој школи касније усавршавали 
у земљи и иностранству, градећи 
успешне каријере у разним областима, 
Гимназија је увек задржавала посебан 
статус у високом школству.

о Гимназији је написано и неколико 
монографија: прва, већ поменута 
Цветинчанинова, 1937. године, друга 
за 130 година школе – 1967. године. 
На 150-годишњицу рада ове установе 
објављена је трећа, најлуксузнија 
монографија, чији је суиздавач био 
историјски архив „Тимочка крајина“. 
Године 1997. изашла је, за сада, 
последња монографија, којом је 
обележено 160 година рада ове угледне 
школе.

Својих 170 година Гимназија 
у зајечару дочекује свесна своје 
традиције и репутације, у времену у 
којем поново треба инсистирати на 
афирмацији знања, умећа, талента, 
одговорности, правих вредности... 
Несумњиво је да будуће генерације 
ученика то и очекују од ове школе. ü

N иван Потић
историјски архив

„Тимочка крајина“ зајечар 
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зграда Архива Србије у Железнику 
изграђена је 1948. године као стамбени 
објекат. Касније је у више наврата 
намена зграде мењана (интернат, 
породилиште и сл.) да би тек 1970. 
године била адаптирана за потребе 
Архива Србије. због неадекватне 
адаптације објекта извршене 1970. 
године, убрзо су се појавили проблеми 
са влагом у депоима сутерена. ово је 
изазвало акутну микро-биолошку заразу 
огромних размера, због чега је архивска 
грађа 1989. морала да буде измештена. 
Попуњен је сав расположиви простор у 
депоима, али нажалост и у ходницима, 
што је створило додатне проблеме. 
Кров који прокишњава, дотрајала 
водоводна и канализациона мрежа, 
делимично употребљива инсталација 
етажног грејања и готово неупотребљиве 
електричне инсталације, угрожавале 
су безбедност како културног добра 
које се чува тако и запослених. ова 
привременост траје до дана данашњег. 
измештањем архивске грађе из 
сутеренских просторија, остало се без 
смештајног простора, тако да је готово 
обустављен редовни пријем архивске 
грађе. Примопредаја је вршена само у 
изузетним случајевима. 

Решавању овог проблема озбиљније 
се приступило крајем 2004. и почетком 
2005. године када је априла месеца 

саНација и аДаПтација 
објекта архива србије у желеЗНику

завршена израда Главног пројекта 
санације, реконструкције и адаптације 
објекта. Јавним позивом за прикупљање 
понуда у отвореном поступку 
објављеном у „Службеном гласнику 
РС’’ број 33 од 17. 04. 2006. године и 
спровођењем законом предвиђеног 
поступка, Уговор о јавној набавци 
– извођење грађевинских радова на 
кровној конструкцији и тавану као 
и на санацији влаге у сутерену (која 
је делимично одрађена) додељен је 
Грађевинском предузећу „Црна Трава 
Пројект’’ доо. из Београда. Радови 
су започети 17. 06. а завршени 19. 
12. 2006. године. Радови на кровној 
конструкцији и тавану су релативно 
коректно извршени, док су радови на 
санацији влаге у сутерену делимично и 
неквалитетно одрађени тако да се у овом 
тренутку ради на санацији хоризонталне 
хидроизолације у сутерену објекта.

 Са радовима је захваљујући средствима 
Националног инвестиционог Плана 
настављено тек крајем јануара 2008. 
године када је у посао уведен извођач 
Монтажно-производно предузеће 
„Јединство“– за израду и монтажу термо 
и хидро инсталација и постројења а.д. 

Севојно. за обављање послова стручног 
надзора изабран је Саобраћајни 
институт ЦиП. Уговорени су радови по 
истом пројекту Грађевинског факултета 
из Београда. Након прегледа пројектне 
и тендерске документације, од стране 
извођача и стручног надзора, увидом у 
стање у објекту и низа састанака, уочено 
је да постоји потреба за допунским 
радовима, који су због сложене 
законске процедуре уговорени тек у 
јулу месецу. До средине априла 2008. 
године скоро су завршени радови на 
постављању нових електроенергетских 
инсталација, телекомуникационих 
инсталација, инсталацији грејања, 
као и на водоводној, хидрантској и 
канализационој мрежи. Током месеца 
јуна и јула на објекту Архива Србије у 
Железнику завршена је замена прозора, 
а зидарски радови су приведени крају. 
завршено је и постављање керамике у 
тоалетима. Са грађевинским радовима је 
настављено након потписивања Анекса 
Уговора о додатним и непредвиђеним 
радовима. Радови на постављању 
хидроизолације у простору сутерена 
приводе се крају. окончање уговорених 
радова очекује се до средине октобра. ü

N Златибор Марковић
Архив Србије
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Публиковање информативних средстава 
о архивској грађи представља завршну 
фазу јединственог архивистичког 
процеса рада, који почиње прикупљањем 
и пријемом докумената, а наставља се 
њиховим сређивањем, обрадом и израдом 
информативних средстава.

Архив публиковањем информативних 
средстава настоји да упозна шири круг 
читалаца о грађи коју чува, а самим 
тим и о догађајима и личностима 
који су оставили траг у прошлости, да 
вишеструко олакша рад научника и 
истраживача, скрене пажњу јавности на 
свој рад и уједно на најефикаснији начин 
заштити архивску грађу.

Архив Србије је, имајући ове циљеве 
пред собом, започео објављивање 
серије инвентара личних фондова, 
личним фондом Михаила Гавриловића 
(1914–1924). личност и дело Михаила 
Гавриловића, историчара и првог 
управника Архива Србије, без сумње, 
заслужују да аналитички инвентар 
његовог личног фонда заузме прво 
место у овој серији публикација, међу 47 
личних фондова значајних историјских 
личности, које чува Архив Србије. 

Уредник публикације, Благоје 
исаиловић, у уводу, који има све 
елементе историјске белешке личног 
фонда, наводи значај овог подухвата 
Архива Србије, као и разлоге за избор 
личног фонда Михаила Гавриловића. 
Кроз биографију Михаила Гавриловића 
(1868–1924), творца фонда, води читаоца 
путевима стварања Државне Архиве, 
прикупљања архивске грађе за историју 
Србије XIX века и утемељења архивске 
делатности, које је чврсто градио 
Михаило Гавриловић својим знањем, 
преданим радом и искуствима стеченим 
упознавањем европских архива. Као 
студент Сорбоне, он спознаје значај 
прикупљања и чувања архивске грађе 
за очување идентитета српског народа. 
Гавриловићева посвећеност архивистици 
свој врхунац достиже током његовог 
десетогодишњег управљања Државном 
архивом од њеног оснивања 1900. 
године и не јењава ни након преласка у 
дипломатску службу.

обим публикације диктира невелики 
обим архивске грађе личног фонда 
Михаила Гавриловића, којег чини једна 
кутија, односно 79 предмета. обухвата 
период од 1914. до 1924. године. 
Грађа је из периода када је Михаило 
Гавриловић био посланик у лондону и 
претежно је приватне садржине. Највећи 
део фонда чини преписка, у којој се 
по занимљивости садржине издвајају 
концепт писма Михаила Гавриловића 
Николи Пашићу о Гавриловићевом 

михаило гавриловић
лични фонд (1914–1924)

ангажовању у изради нацрта меморандума, који Влада припрема за савезнике о 
српским националним захтевима, затим писмо Милана Решетара, дописног члана 
Српске академије наука, у којем описује крунисање папе Пија XI у цркви Св. Петра. 
Писмо Ј. П. Каптејна, архивисте Архива у Амстердаму Гавриловићу сведочи о 
Гавриловићевом интересовању за рад европских архива.

лични фонд Михаила Гавриловића је средила и обрадила олга Радуловић 1963. 
године, а ревизију је извршила Славица Соломун, 2002. године. Фонд је сређен по 
принципима за сређивање личних фондова. инвентарни описи аналитичких јединица 
су прегледни, јасни и садржајни и омогућавају истраживачу брзо и једноставно 
сналажење. Аналитички инвентар прати и регистар имена.

објављивање аналитичког инвентара личног фонда Михаила Гавриловића је 
драгоцено, како са аспекта заокруживања целине архивистичког рада, тако и у 
настојању да Архив Србије на један симболичан начин започне објављивање серије 
личних фондова и подсети на значај архивистике и неопходност посвећености и 
истрајности у том послу, које је поседовао Михаило Гавриловић. ü

N Ана кос
Архив Србије



Важно место међу новим издањима Архива Србије, посвећеним личним 
фондовима људи који су били на његовом челу, заузима књига о Фонду Ристе 
одавића, коју је приредила архивски саветник Јелица Рељић. Риста одавић 
(1870–1932) био је активан политички и јавни радник, управник Државне aрхиве 
у периоду 1924–1929, аутор песама, приповетки, књижевних и уметничких 

риста одавић
лични фонд (1787–1949)

рецензија, полемика о позоришним 
питањима, адаптација позоришних 
комада, материјала за историју српског 
позоришта и политичких чланака. 
Преводио је са руског, немачког 
и француског језика, био члан 
бројних друштава и носилац бројних 
одликовања. Фонд чини 19 кутија грађе 
из периода 1787–1949. године.

Књига представља информативно 
средство о садржини грађе Фонда 
Ристе одавића, којe сачињава 
Сумарни и Аналитички инвентар. У 
Уводу Јелице Рељић представљене су 
биографија творца Фонда, основне 
информације о стању, садржини и 
начину сређивања грађе. затим следи 
Сумарни инвентар, који нас обавештава 
о облику систематизације, структури 
и садржини архивске грађе Фонда по 
кутијама. Аналитички инвентар садржи 
прегледан, прецизан и јасан опис 
сваког документа, који су груписани 
у 10 тематских група: Преписка, 
збирка докумената, Књижевни радови 
Ристе одавића (две целине), збирка 
пословица и епиграма, Антологије 
и друге збирке, Грађа (две целине), 
Штампа, Фотографије, Књиге и 
часописи, Мiscellania. После Списка 
адресаната по хронолошком реду у 
Аналитичком инвентару, следи мала 
збирка фотографија „Риста одавић 
кроз фотографије из личног фонда”, 
ризница драгоцених снимака, како 
њега и чланова његове породице, тако 
и бројних угледних културних и јавних 
делатника.

Грађа заоставштине Ристе одавића 
садржи писма домаћих и страних 
књижевника, културних, јавних 
и политичких радника, установа, 
друштава, удружења, његове 
оригиналне књижевне рукописе, 
антологије превода, говоре, чланке 
и белешке о свету позоришта, свеске 
преведених епиграма, збирке пословица 
и народних имена, песмарице, исписе 
о угледним личностима српског 
културног и политичког живота, 
позоришне плакате, фотографије и др. 
лични фонд Ристе одавића је 1994. 
године проглашен за културно добро од 
изузетног значаја. Циљ овог издавачког 
подухвата је да припреми истраживачу 
информацију, која треба да олакша 
истраживачки рад у архиву, омогући 
нове истраживачке резултате на пољу 
историјата Архива Србије, српског 
културног и јавног живота. ü

N мр Мирослав Поповић
Архив Србије



На укупне револуционарне тенденције 
током читавог 20. века, специфичан 
печат оставио је Београдски универзитет, 
кроз друштвени живот студената, њихово 
политичко ангажовање, као и кроз 
посебне социјалне групе, политичке, 
културне, економске и спортске 
организације и стручна удружења.

По завршетку Другог светског рата, који 
је код нас имао обележја социјалистичке 
револуције, народноослободилачког и 
грађанског рата, дошло је до промена 
унутрашњег субјекта и изградње 
социјализма са свим његовим 
противуречностима у којима се требало 
сналазити и на сасвим другим основама 
градити свој свакодневни и свеукупни 
друштвени живот.

До најоштрије и најслободније критике 
социјалистичког система дошло је крајем 
шездесетих и почетком седамдесетих 
година 20. века. Рушили су се дотадашњи 
ауторитети, одбацивале догме, 
демитологизовала стварност, трагало за 
новим решењима.

ове године, на четрдесетогодишњицу 
студентских догађања, пуно се говорило о 
студентским покретима који су се те 1968. 
године појавили широм света, махом у 
великим универзитетским градовима: 
Паризу, Њујорку, лондону, Берлину, Риму, 
Варшави, Прагу, па и у Београду. 

историјски архив Београда, који 
у својим фондовима има обиље 
репрезентативне грађе која се тиче 
историје града Београда, приредио је 
тим поводом изложбу која презентује 
богатство архивске грађе о једном 
сложеном историјском догађају који је 
структурно и временски омеђен.

изложба је отворена 3. јуна 2008. 
године. Аутор изложбе је др Бранка Прпа, 
визуелизације Бојана Ђуровић, дизајна 
водича Драгана лацмановић, реализација 
Светлана Аџић, Снежана лазић, евица 
Мицковић и Мирјана обрадовић. изложбу 
је отворио др Небојша Попов, један од 
учесника јунских догађаја. Атрактивним 
мултимедијалним приступом изложбeној 
поставци, јавности је презентована читава 
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Мирјана Обрадовић
историјски архив Београда

лепеза докумената који одсликавају 
битне аспекте догађања, говоре о главним 
учесницима, облицима и начину њиховог 
деловања, као и о временској динамици 
самих збивања. У ту сврху је коришћена 
архивска грађа фондова Универзитетског 
комитета СКС-Београд, Градског комитета 
СКС, окружног суда града Београда, 
легата Мирољуба Тодоровића и личне 
збирке Небојше Попова.

У галеријском простору успостављено је 
стилско јединство изложбеног простора 
и самих експоната. Централни део 
Галерије обележен је знаком студентских 
демонстрација 68ۥ, штампаним на 
фолији у облику круга пречника 3,5 м, 
стилизованим путоказом уоквиреним 
натписом Црвени универзитет Карл 
Маркс. исти симбол, умањених димензија, 
промовисан је у својеврсни лого изложбе 
и поновљен у заглављу легенди, на 
плакату и водичу изложбе. У свакој од 
шест коцки, које су носиоци изложених 
архивских докумената, доминантно место 
заузима по један оригинални примерак 
листа Студент, који својим датумом 
излажења обележава хронолошки ред 
посматрања изложбе.

У посебном сегменту поставке изложене 
су монографије које су са различите 
временске дистанце написане на тему 
јунских догађања, укључујући и последње 
наслове тек изашле испод штампарске 
пресе.

Видео материјал је представљен на 
шест монитора на којима се емитују 
документа која су подељена у тематске 
целине: материјал везан за протесте 
против рата у Вијетнаму, Црвене новине 
Правног факултета, забрањени лист 
Фронтистерион, резолуције, прогласи, 
записници са седница Универзитетске 
конференције СКС, судска документа 
настала током процеса који је вођен 
против Владе Мијановића и групе 
окупљене око њега. Све то је употпуњено 
десетоминутним филмом Желимира 
Жилника Липањска гибања који се емитује 
на видео биму.

остатак простора попуњен је 
скенираним примерцима Билтена 
студентског протеста и оригиналним 
паролама изабраним из архивске грађе 
партијских фондова.

Графика слова и жућкасти тон папира 
на целокупном штампаном материјалу – 
легенде, потписи, текст Небојше Попова 
којим је отворене изложба, водич – 
преузети су из архивске грађе куцане на 
тадашњим писаћим машинама, која је 
временом добила ту скоро окер патину 
одлежалог материјала са партијских 
седница.

Дизајнерски рад на штампаном 
материјалу изложбе савршено 
кореспондира са визуелизацијом 
галеријског простора. Рекли бисмо да 
се посебном инвентивношћу одликује 
водич изложбе, урађен у стилу и формату 
ондашње студентске штампе. С обзиром 
да изложени документи своју вредност 
исцрпљују самом информацијом 
коју презентују, јер су махом настали 

у такозваним репродуктивним 
техникама, куцањем на машини, па 
шапирографисањем, утолико је овај 
пут било важније вешто их дизајнерски 
представити публици.

Посетиоци изложбу могу погледати до 
краја септембра, у Галерији историјског 
архива Београд, Палмира Тољатија бр. 1. 
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