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У трогодишњем периоду, од 
изборне Скупштине одржане 15. 
децембра 2005. Друштво архивиста 
Србије остваривало је активности 
на основу програма рада усвојеног 
на седници Скупштине Друштва 22. 
јуна 2006, а у складу са циљевима и 
задацима који су утврђени Статутом. 
Активности Друштва организоване 
су кроз делатности извршног одбора 
и Скупштине, на чијим седницама 
су вршене припреме за остваривање 
усвојеног програма.

Реализација програма одвијала 
се кроз организацију стручних 
саветовања са архивистима у 
сарадњи са архивима, посебно са 
Архивом Србије, тромесечним 
издавањем билтена „Архивски 
гласник“, инсталирањем сајта на 
интернету чији садржај прати све 
значајније активности Друштва, 
непосредним контактима са 
архивским посленицима и архивима и 
учешћем на међународним скуповима 
архивиста. Поред програмских 
активности Друштво је чинило напоре 
да организационо ојача и укључи 
шири круг архивских посленика у 
остваривање програмских циљева.

извршни одбор Друштва, на 
одржаних девет седница,  обављао 
је припреме за одржавање стручних 
саветовања и за заседања Скупштине, 
разматрао и усвајао извештаје о 
активностима, припремао предлог 
новог Статута, одлучивао о покретању 
билтена „Архивски гласник“ и 
инсталирању сајта на интернету са 
основним подацима о Друштву и 
његовим активностима. Поред осталог 
именовани су  чланови редакције 
билтена и радна група за израду 
предлога новог Статута. На последњој 
седници извршни одбор је кооптирао 
новог члана из редова делегата 
Скупштине, архивисту Татјану Мишић 
и именовао је за в.д. секретара, 
уместо Љубинке Шкодрић. Седнице 
су одржаване у Архиву Србије и по 

једна седница одржана је  у Архиву 
Војводине и  историјском архиву 
Панчева, који су као добри домаћини 
на тај начин подржали рад извршног 
одбора.

Скупштина Друштва, после изборне 
седнице на којој су конституисани 
органи Друштва и поднет усмени 
извештај о раду у претходном 
периоду, одржала је једну редовну 
седницу у јуну 2006. на којој је усвојен 
четворогодишњи програм активности, 
а делегатима је презентовано стање у 
архивској служби Србије, на основу 
претходно спроведене анкете у 
архивима.

Програм активности Друштва 
сачињен је на основу консултација са 
архивима и архивским радницима, 
при чему је уважавана актуелност 
тема које су предложене за едукативна 
стручна саветовања. У децембру 2006. 
организовано је саветовање о заштити 
архивске грађе и регистратурског 
материјала у државним и друштвеним 
предузећима у процесу приватизације 
на коме је учествовало 40 архивиста. 
Том приликом је поднето једанаест 
реферата у којима су апострофирани 
главни проблеми у практичном 
раду, који су углавном последица 
неодговарајуће и превазиђене 
законске регулативе. Плодна 
расправа која, је уследила после 
поднетих реферата, указала је на 
потребу бржег усклађивања законске 
регулативе са променама које су 
уследиле у друштвено-економском 
и политичком систему, посебно у 
својинским односима и недовољно 
јасно дефинисаним надлежностима 
архива. Планирана панел-расправа 
о предлогу закона о архивској грађи 
и архивској служби у истој години 
није организована због спорости у 
процедури око његове припреме. У 
„Архивском  гласнику“ објављено  
је више чланака наших колега у 
прилог расправи о предлогу закона, 
а извршни одбор Друштва упутио је 
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позив свим стручним активима да 
се упознају са његовим садржајем и 
доставе своје примедбе и предлоге 
надлежној радној групи Министарства 
културе.

Неопходност организационих 
промена у ДАС-у у циљу његовог 
оспособљавања за садржајнију 
и инвентивнију активност на 
остваривању задатака који се 
постављају пред архивску струку у 
условима динамичних друштвених 
промена, налагала је рад на промени 
Статута. овом послу Друштво 
је посветило значајну пажњу у 
претходном периоду. Комисија, 
коју је именовао извршни одбор, 
после студиозног и напорног рада 
и упознавања са искуствима нама 
суседних земаља, предложила је 
текст новог Статута, који је објављен 
у „Архивском гласнику“ бр. 3 у јуну 
2008. Предлог текста, заједно са 
коментарима основних промена које 
су дали сами предлагачи, стављен је 
члановима Друштва на увид и јавну 
расправу. Усвајање Статута планирано 
је на првој наредној седници 
Скупштине Друштва.

Стручно саветовање на тему 
„Међународни архивски стандарди 
и њихова примена“ одржано је 14. 
децембра 2007. у Архиву Србије. 
Уводно излагање и реферате одржали 
су истакнути архивски радници из 
Словеније и наших архива, чиме су 
отворили садржајну и конструктивну 
расправу о значајном послу који се 
налази пред архивском службом 
у наредном периоду. Реферати су 
објављени у 2. и 3. броју „Архивског 
гласника“ у априлу и јуну 2008. 
и доступни су свим архивским 
посленицима као упутство за примену 
стандарда у свакодневном раду.

Планирани послови у 2008. 
години, обрада теме „Архиви 
и закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја“ и 
израда „Архивског терминолошког 
лексикона“, у завршној су фази и 
њихова реализација је могућа крајем 

ове или почетком наредне године. 
израда „Архивског терминолошког 
лексикона“ је захваљујући ентузијазму 
и изузетном прегалаштву колегинице 
Светлане Аџић ушла у завршницу. 
„лексикон“ је тренутно у припреми за 
штампу као заједничко издање Архива 
Србије, историјског архива Београда и 
Друштва архивиста. 

Покретањем „Архивског гласника“ 
као периодичног гласила Друштва, 
кроз досадашња четири објављена 
броја, Друштво је створило 
елементарне услове за неопходну 
сталну комуникацију, размену 
информација о стручном раду, 
презентовање искустава, изношење 
проблема пред којима се струка 
налази и предлога за решавање истих 
као и за објављивање стручних прилога 
из архивистичке праксе. С обзиром 
на то да се из броја у број квантитет и 
квалитет текстова и естетски изглед 
„Архивског гласника“ побољшавају, 
уверени смо да ово гласило треба 
даље развијати у садржајном и 
концепцијском погледу, са што више 
прилога из архивистичке праксе. 
У до сада објављеним чланцима и 
прилозима овај облик комуникације 
афирмисао се као насушна потреба 
струке у даљој активности Друштва.

инсталирањем сајта на интернету 
чији се садржај стално допуњује 
и иновира подацима о Друштву и 
његовим активностима, укључени 
смо у глобалну мрежу информација, 
што омогућује сталну комуникацију, 
размену података и сарадњу са свим 
заинтересованим субјектима. 

Студијска путовања у Грчку и 
чешку, која је организовало Друштво, 
омогућила су учесницима, колегама 
архивистима, да се упознају са 
искуствима и условима рада архива у 
овим државама и значајним културно-
историјским знаменитостима, што 
јесте подстицај за хватање корака 
са праксом земаља европске уније 
и бржу примену општеусвојених 
међународних стандарда у архивској 
делатности.

историјски архив крушевац припрема издање „расинских анала“ број 7 за 2009. годину и објављује позив 
заинтересованима за објављивање радова из области архивистике или историје. Радове са апстрактом и резимеом 
слати у електронској форми, најкасније до 15. априла 2009. године, на arhivkrusevac@yahoo.com  или на адресу: 

исТОриЈски Архив крУШЕвАЦ 
за „Расинске анале“
ул. Мајке Југовића 6

37000 Крушевац

Учешће архивских посленика из наше 
земље на међународним архивским 
скуповима у италији, Мађарској 
и другим државама, допринело 
је упознавању са достигнућима 
и трендовима архивске теорије и 
праксе у земљама еУ и успостављању 
неопходне тешње међународне 
сарадње. На иницијативу Друштва 
архивиста Мађарске врше се припреме 
за потписивање протокола о сарадњи у 
скорије време, што би омогућило ширу 
и садржајнију сарадњу архивиста две 
суседне државе.

У наредној, 2009. години предстоје 
нам активности на остваривању 
планираних стручних саветовања 
са темама „Установљење инвентара 
дигиталних копија“ (однос 
микрофилма и дигиталне копије) и 
„оцена и усаглашавање нормативних 
аката који проистичу из зДК“ 
(правилник о мерама техничке 
заштите архивске грађе). Поред ових 
тема Друштво ће бити спремно да 
се прихвати организације стручних 
саветовања и о другим питањима које 
намеће савремена пракса.

имајући у виду да Друштво није 
испољавало потребну активност 
у периоду од 2000. до краја 2005. 
године, покретањем активности од 
седнице изборне Скупштине па до 
краја ове године, остварени резултати 
дају нам за право да се надамо 
још садржајнијој и плодотворнијој 
активности у наредним годинама.  
Развијањем нових, савременијих 
облика активности, пре свега кроз 
организовање секцијског рада и 
садржаја које намеће савремена 
пракса заснована на примени нових 
технологија у архивистици, Друштво 
ће на најбољи начин допринети 
унапређивању струке и остваривати 
своју улогу. ü

 N Милча Мадић
Председник

Друштва архивиста Србије
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Трећи број Архивског гласника објавио 
је два чланка Р. Стојиљковића и М. 
Стојчића „о сигнатури још једном“ 
(стр. 18) који показују где се налазимо 
у погледу стручних питања и чланак 
Наде Берић (стр. 10-11) „Превод на 
српски језик стандарда Међународног 
архивског савета за израду описа 
архивске грађе и описа њених 
стваралаца и ималаца“ који говори куда 
у стручном смислу треба да идемо. 
оно што је заједничко за оба чланка 
јесте чињеница да и један и други, 
између осталог, говоре о нужности да 
се што пре регулише једно од важних 
стручних питања наше архивистике 
– питање сигнатуре. Без нормирања 
архивске азбуке, без одређивања изгледа 
и елемената сигнатуре, језик наше 
архивске струке остаје без правописа. 
чланак Наде Берић јасно говори у ком 
правцу треба радити на задату тему, док 
чланак колега из Врања показује сву 
нашу шароликост и тренутну конфузију 
у струци. Наравно, овај чланак не 
пишемо као критику, већ као прилику 
да разменимо мишљења, да видимо 
где смо и шта можемо да урадимо 
на унапређењу архивистике код нас. 
Стање није толико трагично докле 
год се питамо. То је знак да се ради и 
да има оних који су заинтересовани 
за будућност струке којом се бавимо. 
Подстакнути предлозима које су дале 
колеге из Врања, у чланку ћемо изнети 
наша размишљања о предностима 
и недостацима постојећих начина 
сигнирања, као и о могућим решењима, 
без намере да ишта намећемо. 
очекујемо да ће се и колеге из других 
архива замислити над овим проблемом 
и активно се укључити у изналажење 
најбољег решења, како бисмо бар 
колико-толико усагласили своје ставове 
и мишљења до тренутка када се о томе у 
стручним телима буде одлучивало.

о сигнатури је, како су колеге и 
навеле, још увек важеће Упутство 
архивског већа из 1973. године у коме 
се каже да се сигнатура састоји из 
ознаке архива, броја фонда из општег 
инвентара, организационе јединице, 
године, фасцикле (кутије) и редног 
броја предмета, као и да поред ових 
обавезних делова у састав сигнатуре 
могу ући и необавезни. У суштини то 
је прихватљиво решење, али помало 
неодређено, што је стварало могућност 
за произвољности. На тај начин се 
губила уједначеност у сигнирању у 
архивима. Размишљајући о оваквој 
сигнатури, и предлажући у свом чланку 
и нека једноставнија решења, колеге из 
Врања су изнеле и став да је логично да 
сигнатура садржи и фолијацију, а све 
ради лакшег „пута“ до појединачног 
документа. Ако се подсетимо шта 
фолијација заправо јесте, поставља 
се питање чему би она у оквиру 

О ПРОБЛЕМУ СИГНАТУРЕ сигнатуре заправо служила. Наиме, 
фолијација је, према уџбеницима 
архивистике, нумерисање листова у 
оквиру предмета, које се врши након 
успостављеног поретка докумената у 
предмету. Подвлачимо листова, а не 
докумената, јер предмет може да се 
састоји из више докумената, а документ 
може бити састављен из више листова. 
Дакле, фолијација говори о редоследу 
листова, а никако се не односи на 
појединачна документа у оквиру 
предмета. оно што још више збуњује, 
јесте део чланка у коме колеге говоре 
о фолијацији у оквиру кутије, односно 
„групе списа“. Према томе произилази 
да нам је физичка јединица  (кутија), 
а не логична (аналитичка) јединица 
(предмет), мерило и одредница. Да 
ли то значи да ће сви предмети у 
једној кутији имати фолијацију која 
их повезује, а у следећој кутији ће се 
поново почињати од броја 1, или се пак 
фолијација врши у непрекинутом низу 
од бр. 1 на даље за цео фонд, односно 
„групу списа“? одмах је јасно да је и 
једно и друго решење погрешно пре 
свега са архивистичке тачке гледишта, 
а са друге стране непрактично је и не 
служи ничему. Поставља се питање како 
помоћу такве сигнатуре са фолијацијом 
пронаћи појединачни документ (јер 
претпостављамо да су колеге то имале 
на уму када су размишљале о овом 
решењу), ако се одређени документ у 
оквиру предмета састоји из неколико 
листова. Како би се то применило код 
фондова управе који су по правилу 
обимни, или пак код судских фондова 
који се састоје од различих врста 
предмета?

Поменућемо још један збуњујући 
исказ у чланку колега из Врања који 
нам је привукао пажњу. Колеге у 
свом предлогу сигнатуре на више 
места говоре о листу. Слободни смо 
да приметимо да архивски радник не 
манипулише листом већ предметом, 
односно документом. Дакле, сигнатура 
не треба да нас „води“ до листа, већ 
до појединачног документа у оквиру 
предмета, те тако решење не може бити 
фолијација, већ се мора наћи неко ново 
којим би се означио документ у оквиру 
предмета. 

Консултовањем превода општег 
међународног стандарда за опис 
архивске грађе, за чије се прихватање 
припремамо, увидели смо да примена 
тог стандарда налаже слојевит приступ 
описивању грађе једног фонда. из тога 
произилази да би поштујући структуру, 
односно, сложеност (слојевитост) 
различитих фондова, елементи 
сигнатуре могли бити следећи:
1. ознака државе,
2. ознака архива, 
3. ознака фонда,
4. ознака подфонда,
5. ознака серије,
6. ознака подсерије,
7. број инвентарне физичке  јединице 

(књига-кутија),
8. година,
9. број аналитичке јединице 
(предмета),
10. број појединачног документа у 
предмету.

 Дакле, то су све могући елементи, 
они којима би се обухватиле различите 
врсте и структуре фондова. Јасно је да 
би примена свих наведених елемената у 
сигнатури на документу била преобимна 
и оптерећујућа за архивског радника 
на сређивању, али и за истраживача 
при коришћењу. Поставља се питање и 
да ли су сви ови елементи неопходни. 
Предлог колега из Врања, да се ознаке 
државе, односно ознаке архива не 
уписују у сигнатуру на документу (већ 
да се замене печатом) звучи разумно 
са гледишта економичности, али се 
мора размишљати о употреби наших 
докумената за истраживања научних 
радника и код нас и ван наше земље. Да 
ли се може очекивати од истраживача, 
домаћег или страног да тумачи печате 
на документима приликом навођења 
сигнатуре фондова или докумената 
које је користио? из праксе знамо да 
истраживач преписује сигнатуру која је 
на документу, односно ону која је дата 
у обавештајном средству, без обавезе да 
разуме садржај исте. значи, неопходно 
је да у оквиру сигнатуре постоји ознака 
државе, односно архива. ознака фонда 
се, такође, подразумева, а да ли ће 
то бити број из општег инвентара, 
скраћеница или нешто друго, такође 
треба да буде предмет договора. оно 
што представља изазов за архивисту 
јесте питање да ли се може за сваки 
фонд (без обзира на структуру фонда и 
начин сређивања) наћи један елемент 
сигнатуре који ће повезивати садржај 
фонда у логичну целину, како би 
сигнатура могла бити што једноставнија. 
Да ли би ознака државе, ознака архива, 
ознака фонда, број предмета у оквиру 
фонда и евентуално број документа 
у оквиру предмета (дакле 4 од 10 
претходно наведених елемената) могли 
задовољити начела прецизности, 
економичности и једноставности? То 
је прихватљиво решење за фондове 
просте структуре који немају 
„организационих јединица“ и који 
немају књиге као део фонда. Шта радити 
са фондовима сложене структуре, који 
имају подфондове, серије и подсерије, 
дакле своје „организационе јединице“ 
или пак осим списа садрже и књиге? 
Како означити књиге као део фонда? 
Шта радити са фондовима судске 
провенијенције, да ли код њих наводити 
у оквиру сигнатуре врсту предмета и 
годину или пак код фондова органа 
управе њихове организационе јединице? 
Све су то питања са којима се сусрећемо 
у пракси, а која захтевају јединствено 
решење.

Тако долазимо до питања да ли 
поштовати регистратурске ознаке или 
пак, уместо регистратурских, приликом 
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сређивања и обраде увести неке друге 
које ће бити јединствене за све фондове, 
без обзира на врсту. Уколико би се 
регистратурске ознаке избациле као 
елемент сигнатуре, а ради задовољења 
начела једноставности, решење којим би 
се задовољило начело прецизности било 
би у изради квалитетних обавештајних 
средстава. Уколико би постојала 
детаљна белешка о фонду и обавештајна 
средства о садржају фонда, (било 
сумарни инвентар, аналитички инвентар 
или попис предмета) онда је јасно 
да једноставна сигнатура може бити 
решење проблема без обзира на врсту 
фонда. Дакле, из овога произилази да је 
најважније детаљно планирање процеса 
сређивања и обраде, и у складу с тим 
планирање и израда информативних 
средстава о фонду, односно обавештења 
о успостављеном поретку приликом 
архивистичког сређивања и обраде. 
од квалитета обавештајног средства 
зависи и квалитет сигнатуре. Што је 
обавештајно средство исцрпније то 
сигнатура може бити једноставнија, 
чак и за фондове сложене структуре. 
Уколико је фонд логично сређен, 
уколико постоје детаљна обавештајна 
средства о фонду, може се рећи да би 
било довољно да се сигнатура састоји из 
ознаке државе, ознаке архива, ознаке 
фонда, броја физичке јединице (јер 
поред списа у фондовима постоје и 
књиге), броја предмета у оквиру фонда 
и евентуално, ради веће прецизности, 
броја документа у оквиру фонда. 
Фолијација би у том случају и даље 
служила својој сврси, нумерисању пуних 
листова у оквиру предмета, а ради 
очувања поретка докумената у предмету.

Није наравно немогућа примена 
ни комплетне сигнатуре која би 
у зависности од структуре фонда 
садржала и свих 10 елемената које смо 
напред побројали, али би тада (уколико 
занемаримо сложеност рада приликом 
сигнирања), због информатичке обраде 
било нужно одредити јасно и прецизно 
значење и место сваког знака у оквиру 
сигнатуре. Нажалост, не можемо на 
овом месту да не приметимо да смо већ 
дубоко закорачили у информатичку еру, 
започели послове на дигитализацији 
архивске грађе, а нека основна питања 
струке још увек нисмо решили.

То је посао који нам предстоји и 
верујемо да у том послу нећемо 
заборавити да су у суштини 
најједноставнија решења и најбоља. 
Надамо се да ће отварање овог проблема 
наше струке подстаћи одговорне да 
делују ажурније и што пре организују 
стручна саветовања на којима ће се 
расправљати о овом, али и мноштву 
других проблема. Њих има, нажалост, 
много што се види и по бројним 
прилозима у претходна четири броја 
Архивског гласника. ü

 N слободанка Цветковић
историјски архив Пожаревац

У Србији данас делују 553 невладине 
организације које се деле у неколико подгрупа, 
а од 2003. године све оне су укључене у мрежу 
невладиних организација која представља 
легитимно тело ових организација. То је 
снажан невладин сектор који утиче на многе 
догађаје и процесе савременог друштва.

Мада се после октобарских промена 2000. 
године у Србији веровало да су се друштвено-
политичке околности промениле и да ће 
мост сарадње између државног и цивилног 
сектора коначно бити успостављен, то се није 
десило. Шта више, не само да положај и статус 
невладиних организација није остао исти, већ 
се њихов број из године у годину повећавао, 
а обим послова проширивао. обично влада 
мишљење да су то маргиналне организације 
које немају видног утицаја на друштвени живот, 
због чега се овим ствараоцима архивске грађе 
посвећивало мало пажње. због специфичних 
услова настанка невладиних организација у 
Србији, када су оне биле присиљене да се, услед 
става званиче државне политике, баве саме 
собом и преживљавају базирајући се искључиво 
на писање пројеката, па чак и измишљањем 
проблема да би оправдале своје постојање, до 
модерног развоја цивилног ангажмана, оне су 
са промењивим успехом утицале на политички 
живот у нас.

Тако после низа година рада на успостављању, 
демократије, невладине организације нису 
добиле јасан законски оквир у коме раде, као 
ни јасну финансијску и институционалну 
подршку, а на пољу представљања невладиних 
организација у јасности није направљен 
никакав помак. Како у овом сектору настаје 
велика количина архивске грађе која је важна 
за нашу прошлост, потребно је изнаћи законске 
могућности да се она третира као културно 
добро. чињеница је да архивска грађа која 
настаје радом невладиних организација није 
законски регулисана и да није адекватно 
заштићена, и да друштво нема јасан увид 
и контролу над овом врстом грађе. значај 
ових докумената је велики, а неки од њих су 
од круцијалне важности за прошлост нашег 
друштва, посебно ако се узме у обзир чињеница 
да невладин сектор види могућност да кроз 
заједничко деловање утиче на нашу државну 
политику. Стога, заштита архивске грађе која 
настаје у невладином сектору представља 
приоритетан задатак архивске службе у нас.

Ако узмемо у обзир чињеницу да њихова 
делатност, која је веома разнородна, производи 
различиту архивску грађу, тешко је дати кратку 
дефиницију невладиних организација. Можемо 
рећи да су то организације које су независне од 
државе, оформљене као непрофитна удружења 
грађана окупљених око остваривања одређеног 
циља. Све оне постоје како би заговарале 
универзалне људске и демократске вредности у 
друштву, а њихово деловање врши се у сарадњи 
са владом. Финансијску помоћ невладине 
организације обично примају од појединачних 
субјеката и влада разних држава.  

закон о културним добрима у ствараоце 
архивске грађе не убраја невладине 

организације, тако да је читав један 
сектор стваралаца остао ван домашаја 
овог закона. У  чл.24 закона о културним 
добрима из 1994. године (Сл. Гласник 
РС, бр.71/94) стоји да „архивску 
грађу чини изворни и репродуковани 
писани, цртани, компјутеризовани, 
штампани, фотографисани, филмовани, 
микрофилмовани, фонографисани или 
на други начин забележени документарни 
материјал од посебног значаја за науку и 
културу који је настао у раду државних 
органа и организација, органа јединица 
територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, политичких организација 
и њихових органа, установа и других 
организација, верских заједница, као и 
појединаца, без обзира на то кад је и где 
настао и да ли се налази у установама 
заштите или ван њих“. имајући у виду да 
грађа невладиних сектора не потпада под 
удар закона о заштити културних добара 
у нас, новим законом о архивској грађи 
треба предвидети да се она у систему 
заштите третира као културно добро. ово 
је у складу са препорукама Међународног 
архивског савета који се залаже за то 
да се стручне пропоруке које он доноси 
имплементирају у државне како би 
утицале на побољшање стања у области 
архива.

Међутим, историја невладиних 
организација, чији број у Србији данас 
није мали, заслужује да буде јавно 
представљена, а њихова прошлост 
уклопљена у историју српског друштва у 
другој половини XX и првој половини XXI 
века, као установа цивилног друштва.

имајући у виду да се архивска грађа 
ових организација у многим земљама 
транзиције не третира на одговарајући 
начин, Међународни архивски савет је у 
оквиру секције за архиве међународних 
организација припремио један „Водич“ 
чији је аутор Armella Le Goff, виши 
кустос у историјском центру државног 
архива Француске у Паризу. „Водич“ 
представља упутство за заштиту архивске 
грађе невладиних организација, како би 
се та грађа употребила као научна база 
за реконструкцију прошлости. „Водич“ 
је намењен првенствено невладиним 
организацијама и људима који раде у 
тим организацијама, али и архивистима 
који раде на пословима заштите архивске 
грађе ван архива. Хрватски превод овог 
„Водича“, под називом „записи невладиних 
организација; заједничко памћење-
практичан водич у 30 питања“ (превод мр 
сц Живана Хређбели), доступан је од ове 
године и нашим архивистима пошто је 
објављен у „Шумадијским аналима“ бр. 4, 
које издаје историјски архив Шумадије у 
Крагујевцу. ü

 N Бориша радовановић
историјски архив

Шумадије – Крагујевац

ЗАшТИТА АРхИВСкЕ ГРАђЕ НЕВЛАдИНИх 
ОРГАНИЗАцИјА У СРБИјИ
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Америчко друштво архивиста основано 
је 1936. године и представља најстарије 
национално и професионално архивистичко 
удружење у Северној Америци. Друштво броји 
више од 5000 индивидуалних и колективних 
чланова који су посвећени утврђивању, 
чувању и коришћењу културних добара. 
чланови Друштва су запослени у различитим 
установама укључујући и оне везане за колеџе и 
универзитете, пословне фирме и корпорације, 
историјска друштва, музеје, библиотеке, 
религиозне организације, као и за локалне, 
државне и федералне агенције у свим деловима 
Сједињених Држава.

Током насељавања америчког тла пренети 
су и преузети архивистичка пракса и искуство 
са европских територија. Постепено, растом 
броја независних историјских друштава и 
архивских спремишта, почела је већа брига око 
ефикаснијих начина очувања архивске грађе, 
али је сваки архив имао свој сопствени систем 
организације и чувања, са различитим степеном 
успеха. Тек крајем 19. века општа архивска 
теорија и пракса почињу да се размењују међу 
различитим друштвима и асоцијацијама, на 
крају водећи ка формирању тачно утврђене 
архивистичке професије у Сједињеним 
Државама.  Америчко историјско удружење 
(The American Historical Association), основано 
1884. године посветило је велику пажњу 
развоју стандардизованог система архивске 
организације помажући сарадњу и интеракцију 
међу различитим архивима. Удружење је 
основало неколико подгрупа као што су: 
Комисија за историјске рукописе (Historical 
Manuscripts Commission), Комисија за јавне 
архиве (The Public Archives Commission) и 
1909. Конференцију архивиста (Conference of 
Archivists) која се састајала једном годишње 
и радила на промоцији и унапређивању 
архивистике. 

Током 1934. амерички Конгрес је основао 
Национални архив као независну федералну 
установу. Вероватно као неизбежан резултат 
већег признавања и подршке власти који је 
архивистика добијала, чланови Конференције 
архивиста схватили су да се мора направити 
разлика између историчара и научника који 
су користили архивску грађу и архивиста који 
у били одговорни за организацију, сређивање 
и старање о грађи. они су веровали да њихова 
област представља посебну науку за коју је 
потребно и посебно професионално удружење 
да би се наставио развој и напредак професије. 
Америчко друштво архивиста основано је 
децембра 1936. са циљем  „да промовише 
принципе архивистике и да се стара о сарадњи 
архивиста и архивских установа“. оно је 
отворило врата свима „који су ангажовани 
у старању или пословању са архивским и 
историјским документима“, што је укључивало 
архиве свих величина и оријентација, од малих 
приватних и пословних архива до великих 
историјских колекција.

По оснивању, Друштво је брзо деловало. Првог 
председника А. Р. Њусома и Управни савет 

изабрало је Друштво које је првобитно 
бројало 124 члана  (појединаца и установа). 
У првој години број чланова је порастао на 
243 и Друштво је увело праксу годишње 
конвенције на којој су презентовани 
професионални радови, размењиване 
информације и где се расправљало о 
филозофији архивске организације. На 
Конвенцији у јуну 1937, председник 
Њусом је подвукао правац Друштва кога 
се оно придржава до данашњих дана: „да 
постане практична самостална установа 
архивиста за решавање њихових сложених 
проблема“, да постигне национални ниво 
архивистичког рада и тежи решавању 
архивских проблема и да „подстакне 
развој истинске архивске професије у 
Сједињеним Државама“ у којој Друштво 
може „да постави стандарде и развије 
архивско пословање путем састанака и 
публикација“. Прва међу публикацијама 
био је часопис Друштва „Амерички 
архивист“ чије се прво издање појавило у 
јануару 1938. године.

чланови су добровољно водили рад 
Друштва током завршних година Велике 
економске кризе и Другог светског 
рата. По завршетку рата, Друштво је 
подржало оснивање Међународног 
архивског савета (МАС) у циљу подршке 
и убрзавања размене између страних и 
домаћих архива. од педесетих година 
ХХ века Друштво је почело да се залаже 
за развој професионалних стандарда, 
да би током седамдесетих издало прву 
од серија смерница за архивистичко 
образовање, почело да врши континуирано 
архивистичко образовање и да објављује 
приручнике о сређивању грађе. чланство 
Друштва је значајно расло током 
седамдесетих и осамдесетих година и у 
оквиру њега биле су формиране бројне 
специјалистичке групе (секције и округли 
столови) ради решавања проблема и 
обухватања различитих установа и 
професионалних интереса међу чланством.

од почетка, снага Друштва и извор рада 
било је добровољно залагање чланова, 
који су били страсно посвећени својој 
професији. Али од раних седамдесетих, 
административне потребе и организација 
су порасли до тачке да је било потребно 
ангажовати извршног директора и 
основати националну канцеларију. 
Канцеларију извршног директора тренутно 
чини 12 запослених са буџетом од 1,2 
милиона долара. залагање и наступање 
у јавности постало је значајна особина 
и квалитет руководства Друштва које 
је сарађивало са Конгресом и властима 
на утврђивању квалификација за 
архивисте у Сједињеним Државама 
и на дефинисању грађанских права у 
приступу информацијама и питањима 
интелектуалне својине. Друштво данас има 
око 4600 индивидуалних чланова и 500 
установа као чланове и има просторије у 
чикагу. чланарина у Друштву је заснована 
на просечној годишњој заради и износи 
од 65 до 180 долара, а постоји могућност 
индивидуалног и колективног чланства, 
као и учлањења за студенте. 

Друштво је 1993. године усвојило 
стратегијски план ради дефинисања правца 
развоја и приоритета организације у светлу 

промена у друштву и у професији. Међу 
најзначајније приоритете ради остварења 
основних циљева спадају: развој стратегије 
ширења и промоције чланства, те даљи 
развој и стално едуковање које треба да 
укључи различите опције унапређивања 
знања и повећање финансијске подршке 
Друштва. У оквиру стратегијског плана, 
Друштво је дефинисало организационе 
смернице и сврху рада у садашњости и 
будућности. У том смислу мисија Друштва 
одређена је као служба едукацији и 
информационим потребама чланства 
и обезбеђењу вођства за препознавање, 
идентификацију, очување и употребу 
националних историјских извора. 
Друштво подржава напоре у примени 
најновијих информационих технологија 
ради обезбеђивања бољег приступа 
информацијама и промовисања значаја 
архива и архивиста.

Ради испуњења ове мисије Друштво 
настоји да практикује активно вођство у 
значајним архивистичким темама, обликује 
политику и стандарде и унапређује 
свест јавности о значају архива. Такође 
настоји да обезбеди могућности за стални 
професионални напредак и промоцију 
високог квалитета у архивистичком 
образовању које промовише способност 
Друштва да води архивску професију у 
темама о електронским документима 
и представља интерес професије у 
обликовању политике и усвајању праксе 
у препознавању, чувању и коришћењу 
електронских докумената.  Међу 
најзначајније активности и службе које 
Друштво омогућава члановима спадају 
помоћ у унапређењу услова рада путем 
развоја могућности за запослење и 
унапређење каријере, помоћ у едукацији 
и обуци, као и стално усавршавање путем 
радионица и менторских програма, затим 
заступање у владиним и јавним форумима 
у корист архивиста у темама као што 
су интелектуално власништво, ауторска 
права, уништење федералних података и 
угрожавање приватности.

У погледу организације, Друштво је 
организовано и подељено на секције, 
заседајуће комитете и округле столове. 
Секције одржавају посебне области 
од интереса и значаја за чланове и 
укључују религиозне збирке, пословне 
архиве, архиве колеџа и универзитета, 
архивистичке описе, електронске податке, 
државну управу, депое, музејске архиве, 
усмену историју, заштиту и визуелне 
материјале. Свака секција објављује 
сопствена обавештења и организује 
састанке, семинаре и размењује значајне 
информације и идеје. Радни комитети 
нуде помоћ и подршку у областима 
организационе активности и специјалног 
значаја као што су архивска размена 
информација, доделе награда, образовање, 
етика и професионално понашање, развој 
и процена институција, међународни 
архивски односи, законодавство, чланство 
и номинације. округли столови су групе 
које се баве различитим областима и служе 
члановима у неформалнијем смислу, на 
пример, архитектонски архиви, архивски 
научници, историја архива, управљање 
архивима и сл.

The Society of American 
Archivists (SAA)
Америчко друштво архивиста
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Друштво улаже велике напоре да 
унапреди и уреди обуку будућих архивиста 
као и да омогући стално образовање 
оних који су тренутно ангажовани у 
овој професији. Током 1994. усвојени 
су стандарди и смернице за архивско 
академско образовање тамо где такви 
програми нису раније постојали. ове 
смернице су обновљене 2002, а посебан 
комитет стално прати образовни програм.

Развојем нових интерактивних 
технологија, спектара комуникације и 
размене информација, Друштво је постало 
првоборац у савладавању електронских 
изазова. оно помаже успостављању нових 
критеријума и методологије неопходних 
за стварање, складиштење, чување и 
приступање електронским подацима и 
документима који нису формалне врсте. 
Развојем електронског складиштења и 
размене података, укључујући дигиталне 
библиотеке и архиве на интернету, 
постоји већа могућност публиковања и 
приватног коришћења архивске грађе 
него икада раније. Друштво је у позицији 
да представља најбоље интересе како 
старатеља тих материјала – архивиста, 
тако и оних који имају највише користи 
од њихове доступности – научника, 
администратора и остале јавности. Рад 
Друштва на истраживању и ширењу 
потенцијала свих врста електронских 
архива и електронског складиштења 
наставља се у будућности.

Годишњи скупови Друштва углавном 
садрже више од 85 едукативних сесија, 
семинара и тематских радионица. На 
годишњим скуповима окупља се више од 
1100 архивиста, што представља одличну 
могућност учешћа у образовним сесијама, 
радионицама и специјалним програмима.

Када је реч о публикацијама, Друштво 
има циљ да објављује и дистрибуира 
квалитетне архивистичке публикације 
за чланство и архивску заједницу. 
Публикације се односе на историју 
архивистике, архивско законодавство, 
праксу и принципе архивистике. Такође 
настоји и да публикује радове који 
подржавају архивистичку струку и учини 
доступном класичну архивистичку 
литературу, као и да објављује радове 
чланова и да препозна потенцијалне нове 
ауторе и помогне објављивање студентских 
теза и дисертација. Друштво такође ради 
и као дистрибутер више од 120 књига 
и публикација које су од специјалног 
значаја за архивисте. Професионалне 
публикације Друштва чине каталог 
од преко 150 наслова и доступне су 
члановима по повољнијим ценама. 
осим тога, Друштво редовно објављује 
неколико периодичних издања. То су: 
Амерички архивист, часопис Друштва 
који расправља о темема из архивске 
теорије и праксе у Сједињеним Државама и 
иностранству путем есеја, студија случаја, 
приказа и доноси истраживачке чланке, 
прегледе литературе и интернационалне 
извештаје; Архивски преглед, двомесечни 
гласник који обавештава чланство о раду 
Друштва и управљању његовим телима, 
а доноси и регионалне, националне и 
интернационалне вести као и детаље 
о наступајућим догађајима, вестима, 

образовним понудама и обавештењима; 
билтени разних секција; Адресар чланства 
Друштва, листа имена, институција, 
телефона, факсова и мејлова чланова; 
Географски листинг и индекс чланства 
по послодавцима; Адресар Друштва  о 
архивском образовању у Сједињеним 
Државама и Канади који даје листу за 
студије и стално архивско образовање 
у Сједињеним Државама и Канади и 
објављује се сваке године. Друштво такође 
води и Билтен за запослење који садржи 
националне и интернационалне огласе 
за архивистичке послове и на тај начин 
открива и отвара нове могућности за 
изградњу каријере.

Улога архивиста развила се драматично 
током 20. века, захваљујући развоју 
свести о значају докумената, развоју 
различитих архивских администрација, 
напретку технологије и сталном порасту 
захтева за информацијама разних врста. 
Напоредо, нове категорије података 
и врсте складиштења отварају нове 
проблеме и питања. Већином се људско 
колективно знање компјутеризује или 
редефинише, питање је како ће то утицати 
на наш приступ и разумевање делова 
слагалице која ће формирати слику 
наше цивилизације. Поред свега, питање 
је да ли су компјутери само друга врста 
складишта докумената, попут архивских 
кутија, или они нуде коренити изазов 
начину рада, мишљења и односа. Валдо 
Гилфорд лиланд је 1950. у Америчком 
архивисти написао: „Крајња сврха чувања 
и ефикасног вођења података иде даље од 
унапређивања административне процедуре 
и јавног пословања. Коначни циљ је да 
се омогући садашњим генерацијама 
да имају значајније и дубље знање о 
прошлости, и будућим генерацијама да 
имају такво знање о прошлости у којој ми 
данас учествујемо… То је високи идеал и 
сврха науке и њена брига за јавна добра 
у којој архивиста мора да тражи и нађе 
мотивацију и инспирацију.“ 

У фебруару 2005. Савет Друштва је 
усвојио стратегијски план који је укључио 
десетак изазова који ће бити значајни за 
професију. издвојени су најзначајнији 
приоритети и направљен списак потребних 
активности. Утврђено је да рапидна 
промена информационих технологија 
представља велики изазов за архивистичке 
принципе и праксу и захтева јаче и 
ефикасније вођство архивске заједнице у 
спречавању губитка података и унапређењу 
чувања и приступа модерним архивским 
подацима у свим форматима. Као циљ 
рада одређено је постизање следећих 
резултата: да сви архивисти поседују 
значајне компетенције у сређивању, чувању 
и приступу електронским подацима; да 
су способни да комуницирају и учествују 
у основном нивоу са информационим 
стручњацима и члановима сличних 
професија; да поседују знање о 
електронским подацима и дигитализацији 
тако да могу да служе као извор знања, 
спроводе истраживања и прихвате промене 
у технологији тако да професија буде 
спремна да адекватно на њих одговори; да 
архивисти са технолошким стручњацима 
развијају, прихватају и примењују широко 

раширене стандарде архивског пословања за 
дигиталне колекције и дигиталне архиве; да 
поседују образовање да унапреде електронске 
податке  и да формулишу стратегију рада 
засновану на схватању улоге информационе 
политике у стварању и приступу документима.

Међу циљеве Друштва спадају и 
професионално настојање и рад на 
схватању значаја архива за заједницу и њену 
целовитост, да јавност стекне веће знање, 
разумевање и да подржава, препознаје 
и чува документа значајна за културно 
наслеђе. У подизању јавне свести архивисти 
се често суочавају са неуспесима у изазову 
и такмичењу са властима, ограниченим 
средствима и недостатком подршке, што 
угрожава циљеве какви су обезбеђивање 
грађанских права, добра организација и 
приступачност архивистичким програмима. 
Друштво као организација, стога има велики 
задатак у промовисању јавне свести о 
професионалном раду архива и архивиста и 
у том циљу настоји да сарађује са сличним 
организацијама и да омогући јасан и тачан 
опис архивистичких послова и значаја архива.

Када је реч о чланству, циљ Друштва је да 
формира разнолико и кохезионо чланство 
и подржи своје чланове ослањајући се на 
њихове професионалне потребе као и да 
развије јаку архивску заједницу. Друштво 
омогућава професионални развој и напредак 
као и учешће у стручним програмима, 
дебатама и публикацијама, такође указује 
посебну пажњу дугогодишњим члановима и 
онима који су остварили значајан допринос 
у професији, а настоји и да привуче нове 
чланове путем посебних активности и да 
промовише посебан архивистички идентитет. 
Друштво такође настоји да промовише, 
креира и подржи архивистичке стандарде и 
најбољу праксу у архивским установама и  да 
допринесе ефикасности и конзистентности 
архивистичког рада.

Америчко друштво архивиста је национална 
организација која има значајан утицај на 
развој архивистике, промоцију архивистичких 
циљева и едукацију јавности о темама везаним 
за очување и приступ националном благу. 
Његов циљ је да дефинише и успостави односе 
архива и сродних професија, организација и 
установа и промовише значај архива.

Професионални архивисти морају имати 
јаку образовну подлогу у циљу да препознају, 
очувају и омогуће приступ документарним 
сведочанствима. Током своје каријере 
архивисти морају да наставе своју едукацију 
да би пратили корак са развојем и променама 
у окружењу. Друштво настоји да осигура да 
архивистима буде доступно високо квалитетно 
континуирано образовање и могућност за 
напредовање.

Друштво такође има и политичку улогу 
пошто мора утицати на доносиоце политичких 
одлука у областима архивистике и улоге 
архивиста, посебно у вези са оним темама 
које се односе на утицај дигитализације и 
технологије на архивску праксу. Пошто те 
теме прерастају из области технологије у 
друштвена питања, Друштво мора одговорити 
са позиција архивистичких интереса у 
погледу законодавства које може утицати на 
архивистичке циљеве. ü

 N мр Љубинка Шкодрић
Архив Србије
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Досије фонда-збирке једна је од 
евиденција која се води уз регистар 
архивске грађе и представља неку 
врсту личне карте сваког фонда или 
збирке. ова евиденција има широку 
употребну вредност због значајних 
информација, података и материјала 
које садржи. она представља неку 
врсту збира информација, сажети, 
систематизовани, сублимирани приказ 
свих битних података о једном фонду 
или збирци.

 обавезно вођење досијеа фондова и 
збирки било је прописано Начелима о 
јединственом евидентирању архивске 
грађе и регистратурског материјала, 
која је утврдио и донео Архивски 
савет Југославије 1970. године, али без 
конкретног упутства како се образац 
попуњава. Касније, обавеза његовог 
вођења као евиденције о архивској 
грађи, потврђена је Правилником о 
регистрима архивске грађе (Сл. гласник 
РС, бр. 24/97), када је регулисано да се 
досије фонда или збирке обавезно води 
уз регистар архивске грађе.

 Досијеи фондова-збирки прате 
регистар архивске грађе и општи 
инвентар и на основу структуре 
информација и података које 
садрже имају много ширу употребну 
вредност. Наиме, досије фонда-збирке 
је, пре свега, евиденционо, али и 
информативно средство о архивској 
грађи, прецизније о одређеном фонду 
или збирци.

Досадашња пракса вођења евиденције 
на обрасцу досије фонда-збирке 
показује да архиви углавном воде ову 
евиденцију, с тим да та евиденција није 
ажурна и не постоји једнообразност 
у њеном вођењу, а има и несхватања 
значаја ове евиденције, која омогућава 
најбрже долажење до свих важних 
података о једном фонду или збирци.

Досије фонда-збирке постоји у облику 
обрасца о-5 величине 21x31цм са 
одређеним рубрикама за уношење 
податка и као физичка јединица 
(фасцикла) у коју се одлажу и чувају 
сви документи који се односе на 
одговарајући фонд или збирку.

образац досијеа фонда или збирке 
води се на обе стране листа и има 
укупно 17 рубрика са тачно утврђеним 
редоследом. У образац се уноси назив 
творца фонда или збирке, граничне 
године творца фонда и архивске грађе и 
уписује се јединствени инвентарни број 
фонда-збирке који одговара броју из 
општег инвентара. Посебна рубрика је 
предвиђена за уношење броја под којим 
је фонд-збирка уписана у Централни 
регистар архивске грађе у Архиву 
Србије. Такође, у образац се уносе 
подаци о томе како је архивска грађа 
ушла у архив, записници о пријему 
архивске грађе, број улазног инвентара 

или сумарија, подаци о размени или 
разграничењу архивске грађе са другим 
архивима или установама заштите. 
Поред историјске белешке о творцу 
фонда са кратком организационом 
шемом, у образац се уносе и спискови 
помоћних књига, спискови грађе, као и 
помоћни документи у виду извештаја, 
белешки и појединачних података 
који су настали у току сређивања 
фонда. Поред навођења записника са 
списковима о излученом безвредном 
регистратурском материјалу фонда-
збирке, у образац се уносе подаци о 
лечењу архивске грађе која је била 
оштећена, као и подаци у форми 
белешке о микрофилмованој архивској 
грађи. У образац се наводе све 
публикације које је архив или нека 
друга установа заштите објавила, а 
односе се на грађу датог фонда или 
збирке. Даје се и кратак опис за водич 
кроз архивску грађу или се упућује на 
то да је опис дат у водичу. Наводе се сва 
информативна средства која постоје 
о фонду-збирци (водич, сумарни и 
аналитички инвентар, регест и др.). 
Уносе се подаци о каталогизирању 
грађе фонда–збирке која је објављена, 
а наводе се и корисници архивске 
грађе упућивањем на књигу корисника 
архивске грађе. У посебну рубрику 
уписују се имена лица која су унела 
податке у образац и ставља  се печат 
архива чиме се потврђује званичан 
статус обрасца досије фонда. Једна 
рубрика је предвиђена за напомене, 
у њу се уносе подаци о количини 
преузете грађе и евентуално неки 
други подаци који нису обухваћени 
другим рубрикама, а од значаја су за 
евиденцију.

Дакле, када је у питању ова врста 
евиденције архивске грађе треба 
разликовати досије фонда-збирке као 
образац о-5, са свим подацима унетим 
у њега, од досијеа фонда-збирке као 
„персоналног досијеа једног фонда“, 
који се формира као фасцикла (чији је 
формат приближно 34х23цм.) у форми 
физичке јединице.

Досије фонда-збирке као образац 
образује се и чува уз регистар 
архивске грађе и одлаже у посебан 
регистратор, хронолошки по редном 
броју фондова и збирки како су 
разврстани у једном архиву. Међутим, 
практични разлози налажу да се 
обрасци досијеа фондова-збирки 
одлажу у фасцикле (досијеа). На првој 
страни фасцикле исписује се назив 
фонда-збирке са сигнатуром и редним 
бројем фонда под којим се исти води 
у евиденцијама архива. У фасциклу 
(досије) одлаже се сва документација 
која се односи на припадајући фонд-
збирку (записници о преузимању 
грађе, спискови архивске грађе, 

спискови о излученом безвредном 
регистратурском материјалу, 
историјска белешка, сумарни и 
аналитички инвентар, регеста, 
решења о утврђивању архивске грађе 
за културно добро, документација о 
категоризацији архивске грађе, лечењу, 
микрофилмовању, публиковању, 
коришћењу, службене белешке и сва 
остала документација која се односи на 
наведени фонд). На унутрашњој страни 
фасцикле досијеа лепи се унутрашња 
листа за попис аката и докумената у 
коју се по редним бројевима уписује 
документација која се налази у 
досијеу, хронолошким редом према 
времену настајања и приспећа аката 
уз обавезно уписивање датума када 
је упис извршен. Унутрашњу листу 
за попис аката у фасцикли досијеа 
фонда потписује лице које води досије, 
обавезно стављајући датум када је 
досије формиран и оверавајући је 
печатом архива. 

Све промене које настају на 
одређеном фонду-збирци (ново 
преузимање, излучивање, сређивање, 
ревизија архивске грађе и сл.) уписују 
се у образац досијеа фонда-збирке, 
а сва нова документа одлажу се у 
фасциклу досијеа, чиме се постиже 
потпуна ажурност и усклађеност са 
осталим евиденцијама. С обзиром на то 
да су промене података на фондовима 
или збиркама врло честе, увек се 
постављало питање како обрасце 
досијеа фондова попуњавати, мастилом 
или машински, пошто се морају вршити 
исправке. из практичних разлога 
попуњавање оловком је целисходније, 
али се тако доводе у питање форма 
и трајност података. У том смислу се 
ова дилема мора разрешити, имајући 
у виду наведене проблеме и потребу 
компјутерске обраде.

Појава докумената у дигиталном 
облику наметнула је потребу да се 
образац досијеа фонда-збирке допуни 
још неким рубрикама као што је 
рубрика о извршеној дигитализацији, 
односно скенирању архивске грађе.

Досадашње искуство и пракса у 
вођењу евиденције на обрасцу досијеа 
фонда, указали су на потребу да 
се постојећи образац преиспита са 
аспекта функционалности, увођења 
јединственог информационог система 
и појаве документарног материјала у 
дигиталном облику. Такође, потребно 
је направити једнообразно упутство 
за попуњавање овог обрасца, како би 
се избегла разноликост у његовом 
вођењу. ü

 N Бошко ракић
историјски архив Краљево

дОСИјЕ ФОНдА кАО ЕВИдЕНцИОНО И ИНФОРМАТИВНО СРЕдСТВО
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МФц-Микрокомерц,
електронско управљање документима и дигитално архивирање

Примена информационих технологија 
је од фундаменталног значаја за 
развој сваког друштва. Напредак у 
Hi-Tech ери је незамислив без њихове 
примене и решења која у значајној 
мери омогућавају компанијама (свим 
привредним субјектима) брже и 
квалитетније сналажење у савременим 
условима пословања. ови услови 
подразумевају сталну и непрестану 
тржишну утакмицу у којој само најбржи 
успевају да остану у игри. електронско 
пословање и размена информација 
електронским путем између корисника 
намеће се као приоритет и данас је 
готово незамислив другачији начин 
пословне комуникације. То свакако не 
значи да је папир изашао из употребе 
и да се тиме умањује значај који је он 
имао за развој цивилизације током 
протеклих неколико стотина година. 
захваљујући записима који су као 
сведок прошлости остављени будућим 
генерацијама у наслеђе, од суштинског 
значаја је да се информације у овом 
облику похране у друге медијуме чије 
коришћење подразумева лакшу и 
једноставнију употребу, а самим тим и 
доступност ширем кругу људи.

Дигитално архивирање, поред 
микрофилма, представља 
најсавременији начин чувања свих 
врста папирних докумената, који се 
коришћењем брзих документ-скенера 
у кратком временском периоду 
пребацују у електронски облик, чиме 
се омогућава њихово трајно чување. 
Софтвер за управљање документима 
нуди могућност њиховог брзог и лаког 
проналажења и претраживања. овакав 
метод захтева неупоредиво мање 
простора у поређењу са класичном 
папирном архивом, чиме се битно 

смањују трошкови који подразумевају 
складиштење, транспорт као и време 
које треба издвојити да би се неки 
документ пронашао. Поред тога, 
електронска архива пружа далеко већу 
сигурност кориснику, јер је могуће 
израдити већи број копија докумената, 
уз поштовање свих техничких и 
економских принципа модерног 
начина пословања. значајна предност 
је једноставнији и тренутни приступ 
документима са сваког рачунара, у било 
ком облику мреже. Дигитализована 
документа се без проблема могу 
пребацити на микрофилм. Архивски 
фондови су на тај начин доступни 
истраживачима који путем рачунара 
брзо и лако долазе до потребних 
информација, а истовремено су 
заштићени од трајног уништења тиме 
што се налазе на микрофилмовима.

Менаџмент компаније МФЦ-
Микрокомерц је пре 18 година 
препознао значај који ће информационе 
технологије имати у ери која долази. 
МФЦ пружа услуге аналогног и 
дигиталног архивирања, као и услуге 
које су у вези са имплементацијом 
система за видео надзор. У недавно 
отвореном простору Дата Центра, 
који заузима површину од око 900 
m2, обезбеђује се одлагање и чување 
докумената свих врста путем аналогног 
(микрофилмованог) и дигиталног 
архивирања. С обзиром на то да се ради 
о пословној документацији партнера, 
чији је интегритет од пресудног значаја 
обе стране, у овом објекту се посебно 
водило рачуна о безбедносном аспекту. 
Документација се строго контролише 
од улаза, преко обраде, до излаза 
из објекта, према јасно прописаној 
процедури, што обезбеђује сигурност 

целокупног поступка архивирања 
и безбедност сваког појединачног 
документа. Приступ магацину 
и уосталом свим фазама обраде 
докумената имају само овлашћена лица 
или она која учествују у самом процесу 
њихове обраде. Провера приступа 
објекту врши се помоћу картица за 
контролу приступа, а пословни партнери 
могу обићи објекат само у пратњи 
запослених у МФЦ-у. Процес обраде 
документације почиње припремом која 
подразумева одвајање свих металних 
и других елемената којима су папири 
везани у једну целину и раздвајање на 
листове који се затим пописују. Тако 
припремљена документа се шаљу у 
следећу фазу, фазу обраде. овај објекат 
опремљен је најсавременијим брзим 
документ-скенерима, који велику 
количину документације у кратком 
временском периоду пребацује у 
дигитални и аналогни облик. На овај 
начин МФЦ- Микрокомерц је до сада 
пребацио у разне електронске облике око 
200 милиона, а у Дата Центру месечно 
се обради око 8 милиона докумената. 
Софтвер за дигитално архивирање  
Spider.Net, који је продукт ове компаније, 
представља логичан след догађаја, након 
процеса пребацивања докумената у 
електронски облик. Spider.Net чине три 
модула: e@rhiva, DocFlow, BI Spider. 
Први модул омогућава архивирање свих 
електронских докумената чиме се свим 
његовим корисницима пружа могућност 
да:
– класификују документа по типовима уз 
додавање одговарајућих анотација;
– повежу типове докумената са 
категоријама регистратурског 
материјала;
– групишу документа у предмете;
– брзо претражују:
– омогуће сигурност дефинисану на 
нивоу документа;
– електронски потписују документа.

Када се узме у обзир чињеница да 
привредни субјекти у свакодневном 
раду креирају своју документацију 
која се, порастом обима пословања, 
логично увећава, долази се до ситуације 
и проблема који ствара простор 
неопходан за њено складиштење. 
Трошкови су свакако неизоставни, 
јер само за изнајмљивање пословног 
простора у Београду треба издвојити 
20 EUR/m2, а за закуп магацина 4-6 
EUR/m2. Простом рачуницом за простор 
од 1000m2, од чега је 1/5 потребна за 
архиву, узимајући у обзир и остале 
трошкове које подразумева класичан 
модел пословања, добије се импозантна 
цифра. С тим у вези све поменуто намеће 
се као адекватно решење, а уложене 
инвестиције вишеструко се враћају. ü

 N снежана Трублин 
МФЦ-Микрокомерц
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Workshop: Archives with Jewish 
Collections 
Семинар за архиве-библиотеке који 
поседују фондове и збирке значајне 
за јеврејски народ

У Виљнусу, главном граду литваније, 
под покровитељством фондације 
Ротшилд (www.rothschildfoundation.
eu) је 23. i 24.септембра 2008. године 
одржан семинар посвећен архивским 
фондовима и збиркама значајним за 
јеврејски народ и његову културу. 

Поред архивара и библиотекара 
који су у свакодневном контакту 
са старим документима јеврејске 
провенијенције, међу учесницима су 
били и представници архива општијег 
профила, тј. институција које поседују 
јеврејске збирке или су на неки други 
начин повезане са писаним наслеђем 
значајним за јеврејски народ. Учесници 
су били из Русије, Украјине, Пољске, 
чешке, Мађарске, Бугарске, Француске, 
Белгије, Холандије, енглеске, израела 
и Србије. Активности су биле посвећене 
идентификацији и очувању архивских 
целина, питању приступа тим 
целинама, проблемима палеографије, 
те другим специфичностима 
везаним за јеврејско писано наслеђе. 
од расправљаних питања која би 
била интересантна за нашу ширу 
архивистичку јавност могли бисмо 
поменути дилему о могућностима 
за ограничавање приступа архивској 
грађи оним истраживачима чији 
дотадашњи рад одликују ненаучност 
и необјективност; чињеницу да 
при извесним архивима постоје 
припремни курсеви за кориснике који 
се намеравају бавити истраживачким 
радом у тим институцијама; идеју 

да ће стављање архивистичких база 
података на интернет вероватно 
краткорочно гледано довести до 
пражњења архивистичких читаоница, 
али ће зато дугорочно гледано 
резултирати појављивањем боље 
припремљених истраживача који ће 
у архивима истраживати сложеније 
проблеме. осим тога, мада код нас 
још увек недовољно актуелно, било 
је интересантно и питање закона о 
слободном приступу информацијама, 
те последицама које тај закон повлачи 
за собом у свакодневном раду архива. 

Свесни да је немогуће у потпуности 
унапред дефинисати све проблеме 
са којима се срећу архивари у 
свом послу, организатори су исто 
тако велику пажњу поклонили и 
потенцирању неслужбених контаката 
међу учесницима, односно размени 
мишљења и искустава у паузама овог 
семинара. 

Међу закључцима семинара, између 
осталог, била је и иницијатива да 
се посредством интернета створи 
дискусиона група (newsgroup) која би 
била мрежа за размену информација 
и искустава међу архивистима и 
библиотекарима који су у контакту 
са архивима-колекцијама значајним 
за јеврејску културу, а што би опет, 
mutatis mutandis, могла бити корисна 
идеја и за архивисте у Србији. ü

 N Милован Цветановић
историјски архив Нови Сад

78. Deutscher Archivtag mit 
Fachmess ARCHIVISTICA. 
Sichern für die Zukunft! 
Bestandserhaltung analoger 
und digitaler Unterlagen. 16-
19. September 2008. in Erfurt 
конференција „78. немачки 
архивски дан 2008.“ Осигурати 
се за будућност. Ерфурт 16-19. 
септембра 2008.

Конференцију „78. немачки архивски 
дан“ отворили су др Роберт Кречмар, 
председник Друштва немачких 
архивисткиња и архивиста, Андреас 
Бузевајн, градоначелник ерфурта и 
др Фред Ј. В. ван Кан из Холандије 
као представник Међународног 
архивског савета и инострани учесник 
конгреса. Уводно предавање на тему 
„Класичне идеје и чување њиховог 
културног наслеђа“ одржао је Хелмут 
земан из Вајмара. отварању Конгреса 
присуствовао је министар културе 
покрајине Тирингије заједно са другим 
завичајним званицама.

 Присутни су били гости из Белгије, 
Аустрије, Хрватске, Словеније, чешке, 
Босне и Херцеговине, Румуније 
(тачније из Трансилваније), Холандије, 
Пољске, Мађарске и Србије. Укупно је 
било преко седамстопедесет учесника 
запослених у разним архивима почев 
од градских и црквених (представници 
из евангелистичке и евангелистичко-
лутеранске цркве, немачке 
провинције Језуита, архива дијацеза 
– надвладичанстава и владичанстава, 
Јеврејског архивског центра, Архива 
римокатоличког војног владичанства 
и Римокатоличке цркве), преко 
покрајинских и земаљских скупштина 
или парламената, архивске школе у 
Марбургу, института и библиотека, 
архива разних удружења, архива 
универзитета, историјских архива па 
до радио и ТВ станица, политичког 
одељења иностраних послова, Гетеовог 
и Шилеровог архива у Вајмару, 
Централног архива за истраживање 
историје Јевреја у Немачкој, Српског 
института и Српског културног архива 
Бауцен/Будишин, архива политичких 
странака, породичних архива (какав 
је централни архив кнеза Турн унд 
Таксис), архива уметничких школа, 
Ханзеатског привредног архива, 
привредних архива фирми Круп и 
Фолксваген, архива техничких центара, 
немачких музеја, покрајинских и 
земаљских институција, архива банака, 
кинотеке и музеја за филм и радио и др.

Програм скупа „осигурати се за 
будућност“ био је разноврстан и покрио 
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„Архив-инфо“ представља стручни скуп, који се ове 
године већ трећи пут организује у циљу сарадње и размене 
искустава стручњака из области информационих технологија, 
архивистике, права, као и сродних делатности. Циљ је 
успостављање ваљане основе, али и унапређење Система за 
управљање документима (у даљем тексту ДМС - Document 
management system).

Скуп је одржан пленарно, а састојао се од стручних 
радова, информатичких решења корисника и комерцијалне 
презентације софтвера и хардвера. ове године било је 
присутно око 150 учесника из 66 компанија и државних 
институција.

Теме су се односиле на аналогне и дигиталне системе 
архивирања, затим на аспекте и могућности ДМС-а, 
управљање садржајима (Content management), говорило се о 
е-архиви,  сигурности информационог система (Information 
security), као и о непрекидном пословању. законодавство, 
стандардизација и препоруке земаља из окружења су изазвали 
посебно интересовање свих присутних. С обзиром на то да су у 
нашој земљи понуде оваквих система и софтвера лимитиране 
њиховом реалном употребљивошћу услед недостатка 
законских прописа, велики је проблем када компаније 
безрезервно узимају ове изузетно скупе пакете, који се потом, 
након имплементације, не могу у потпуности ефикасно 
користити.

С друге стране, присуство архива и стручњака из области 
архивистике је неминовно на оваквим скуповима, како би се 
информатичарима благовремено предочиле све неопходне 
компоненте у области управљања документима, без којих се 
њихова софтверска решења не могу сматрати ваљаним.

Посебно је истакнуто присуство учесника из Архива 
Србије. Без Архива Србије не може се говорити о разради и 
имплементацији ових програма у нашој земљи. Управо се, 
стога, у том контексту говори и о пословима сертификације 

софтвера из области ДСМ-а, које, дакле, једино поменути 
архив може да квалификује.

осим представника Архива Србије, скупу су присуствовали 
и архивисти из Архива Југославије, предузећа Телеком 
и Теленор, Народна банка Србије, Министарство за 
телекомуникације и информационо друштво, Агенција за 
телекомуникације, Србијагас, Нафтагас, ЈП Железнице Србије, 
као и многе друге компаније из области информатичких 
технологија.

Скуп је отворио државни секретар, господин Борис 
Барјактаровић у име  Министарства за телекомуникације и 
информационо друштво.

Колеге из Народне банке Србије, су за изложени рад на 
тему „Дигитализација српских новина“, добиле награду 
од организатора скупа, Удружења корисника архивских 
технологија.

овакав скуп је једини у земљи који се организује на ову 
тему и на коме се могу наћи све водеће компаније које се 
баве електронским управљањем документима на једном 
месту. Архив Србије би са својим стручним и искуственим 
капацитетом могао да постане центар, професионални 
ауторитет, који би диктирао иТ фирмама услове 
имплементације њихових програма код свих стваралаца 
архивске грађе. С друге стране неопходна је двострана 
едукација из области канцеларијског и архивског пословања 
која би подразумевала:
– едукацију стваралаца документације, која мора бити 
устројена у складу са законским прописима, прво аналогно, па 
тек потом дигитално;
– едукацију иТ компанија, које у своје софтвере морају 
укључити и модуле за управљање документима по препоруци 
Архива Србије. ü

 N Татјана Мишић
Архив Србије

је све гране архивске делатности у 
Немачкој.

Рад се одвијао у секцијама 
у којима су предавачи давали 
саопштења о безбедности у архивима, 
микрофилмовању архивске грађе, 
фотографијама и чувању у архиву, 
дигитализацији архивског материјала, 
чувању фондова и њиховој заштити, 
раду општинских, градских, 
покрајинских, земаљских, црквених 
архива и савезног архива и др. Секције 
су се временски поклапале те су 
заинтересовани могли да бирају она 
предавања која износе искуства у раду 
према њиховом интересу. Пратили 
смо рад секција о чувању грађе на 
микрофилму, чувању фондова и 
њиховој заштити, чувању докумената 
на дигиталној основи, црквене архиве и 
истраживање завичајне историје.

о микрофилму и начину рада са 
њим Фрајдер Кун из лудвигсбурга 
је изложио реферат под називом 
„Гаранција дуготрајности, складиштење 
на микрофилму као будуће 
решење“. Дао је објашњења о начину 
микрофилмовања и форматима који се 

трећи стручни скуп „архив-инфо 2008.“ 
ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧкИх ТЕхНОЛОГИјА У ОБЛАСТИ АРхИВИРАЊА И УПРАВЉАЊА дОкУМЕНТИМА 
Златибор, 16-19. септембар 2008. године

примењују у Немачкој и Швајцарској 
(16мм, 35мм  и 105мм). У ствари водио 
је расправу о микрофилму, трајности 
и коришћењу са примерима из праксе. 
Указао је на особине подлоге, носећих 
материјала за емулзију, а затим и 
на особине саме емулзије према 
стандардима DIN и ISO.

организован је разговор о 
дигитализацији са страним 
архивистима. Главну реч су водили 
немачки и аустријски архивисти, а све 
се свело на набрајање литературе, врло 
мало је речено о искуствима у примени 
дигитализације у пракси.

Црквени архиви су организовани 
по владичанствима, бискупијама и 
надбискупијама. ерфурт је један од 
протестантских центара Немачке и 
предавачи су говорили о „дијаспори 
римокатолика“ и њиховим архивима 
у протестантском окружењу. У 
црквеним архивима, не свим, уводи 
се електронско архивирање, али 
„…црквени  оци  више  верују  папиру  
него  монитору!“,  како  рече  предавач  
др Михаел Моча, управник земаљског 
црквено-историјског архива у ерфурту.

завичајном историјом највише се баве 
појединци који раде на истраживању 
прошлости породица, а затим градова 
и других тема. Број читалаца је велик, 
а примећено је да се Немачка не 
разликује од земаља у окружењу.

Конгрес немачких архивиста пратио 
је сајам опреме за архиве на коме се 
могла видети картонска и папирна 
галантерија, опрема за конзервацију са 
приложеним материјалима, техничка 
средства за микрофилм и скенирање, 
камере и скенери за репродукцију, као 
и опрема за депое.

Уређаји за микрофилм су 
вишенаменски, снимају грађу без 
посредних промена, без губитка, са 
највећом резолуцијом у боји, имају 
могућност репродукције у боји са три 
основне боје (црвена, зелена и плава) 
тачку по тачку на 500 година старом 
архивском филму.

Поред ових уређаја сајам је понудио 
разне програме за дигиталну заштиту и 
коришћење архивске грађе. ü

 N Јован Пејин
Архив Србије
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историјски архив Суботица  је 
и током 2008. године наставио 
са јачањем и продубљивањем 
међународне сарадње са сличним 
установама у региону, тачније 
из Мађарске, Хрватске и Босне и 
Херцеговине. 

Након вишегодишњег периода 
готово потпуног прекида, који 
се у пракси  наше установе 
огледао у изолацији, боље речено 
самоизолацији као последици 
ширих друштвених збивања на овим 
просторима, та врста делатности, 
која је пре 1990. била заступљена 
у својој стандардној форми, 
размени искустава, публикација, 
истраживача, присуствовања стручним 
конференцијама и сличном, обнавља 
се поново тек у периоду након 2000. 
године. од тада се поново успостављају 
покидане везе, стварају нове, 
потписују уговори о сарадњи и активно  
ради на укључивању суботичког архива 
у мапу архивистичких догађања у 
региону.

Какав је био наш овогодишњи 
календар на том пољу?  

С почетка године, већ по устаљеној 
пракси, први позив за гостовање је 
дошао из осијека. Тамошњи Државни 
архив традиционално у пролеће 
организује манифестацију под називом 
„Тједан архива“. Делегација нашег 
архива је 26. маја посетила архив у 
осијеку и узела учешће на њиховом 
скупу. овога пута је манифестација 
била посвећена историји туризма 
осијечко-барањске жупаније. из 
иностранства су били присутни и 
архивисти из Тузле и Печуја. Везе са 
колегама из осијека успостављене су 
2003. године и од тада сарадња тече 
узлазним током. 

Следећи је био конгрес Мађарског 
друштва архивиста, у залаегерсегу, 
од 25. до 28. августа. У делегацији 
архивиста из Србије, коју је 
организовало Војвођанско друштво 
архивиста, били смо заступљени са два 
члана. Конгрес је имао више стотина 
учесника и био организован у рад по 
секцијама. 

Централно место ове године ипак је 
свакако имала манифестација којој 
смо ми били домаћини, коју смо 
припремили и организовали. Реч 
је  међународном архивистичком 
скупу „Први суботички архивски 
дан“ са темом „Статус архива и 
архивске службе, актуелна пракса и 
теорија“, који је одржан у свечаној 
Великој већници Градске куће 23. 

септембра. Позване су колеге из 
Војводине, Архива Србије и Архива 
града Београда. Пријављено је 10 
реферата, 4 из Војводине, 1 из Босне 
и Херцеговине, 1 из Хрватске и 4 из 
Мађарске, те је толики број излагача 
и учествовао на скупу. из историјског 
архива Суботица, реферат „Пракса и 
статус историјског архива Суботица 
у периоду транзиције“ је изнела 
Санела Плетикосић, архивист. Др 
Тибор Берта, заменик директора 
Архива чонградске жупаније из 
Сегедина је скуп уопознао са својим 
рефератом на тему „Актуелни положај 
и будућност архива у самоуправама 
у Мађарској“. историјски архив 
зрењанин је био заступљен са 2 
рада, рефератом „заштита архивске 
грађе по регистратурама у процесу 
транзиције нашег друштва“ Николе 
Петричића, архивисте на заштити 
архивске грађе у регистратурама, те 
излагањем директорке тог архива Наде 
Борош на тему „Статусни и стратешки 
проблеми наших архива у насталим 
друштвеним и економским условима“. 
У име Архива града Будимпеште др 
иштван Кењереш, заменик генералног 
директора, је читао излагање на 
тему „Услужна делатност архива у 
Мађарској“, док је др Стјепан Сршан, 
директор Државног архива осијек 
имао тему „Статус архива и архивске 
службе у Републици Хрватској“. из 
Архива Бач из Кишкун жупаније 
(Кечкемет), др Јожеф Ђенеши, 
директор, упознао је скуп са својим 
рефератом „Предлози за реформу 
организације архива и архивске 
службе у Мађарској“, а др изет 
Шаботић, директор Архива тузланског 
кантона је говорио о „Статусу архивске 
службе Босне и Херцеговине у времену 
транзиције“. из Архива барањске 
жупаније (из Печуја) референт који је 
скуп упознао са темом  „Прошлост и 
садашњост архивског истраживања у 
Барањи“ био је директор те установе 
др имре одор. задње излагање са 
темом „Неки проблеми у преузимању 
стечајне архивске грађе“ одржао је 
колега из историјског архива града 
Новог Сада, Југослав Вељковски. 
обезбеђен је био симултани превод, 
те су сви посетиоци, њих 70, могли 
да прате ток излагања. Све реферате 
планирамо да поставимо на нашу web 
страницу (suarhiv.co.yu).

Мађарски архиви редовно организују 
стручне скупове и конференције под 
уобичајеним називом „Дани архива“. 
Такви су били и „Дани архива“ у 

Печују, где смо били на стручној 
конференцији 6. октобра.

Архив чонградске жупаније из 
Сегедина, организовао је своје „Дане 
архива“ као скуп са тродневним 
програмом од 6. до 8. октобра, што је 
уобичајено, али куриозум ове године је 
било њихово одржавање у две државе, 
Мађарској и Србији, у три места Мако, 
Кишзомбор и Хоргош. Учествовали 
смо са рефератом на скупу у Хоргошу.  

Поводом стварања одељења, 
испоставе Архива Бач Кишкун 
жупаније из Кечкемета у Баји, 
у том питорескном градићу на 
Дунаву приређена је конференција  
27. октобра. Поред Суботичана 
присуствовале су колеге из Сенте, 
зрењанина и Новог Сада.

У Суботици је 7. новембра одржана 
промоција збирке архивске грађе 
„Насеља, становници и турски 
поседници сегединског санџака 
1570. године“ чонградског архива 
из Сегедина, а 20. истог месеца су 
представљене две књиге Архива из 
осијека.  

Сматрамо да је суботички архив, 
како по провенијенцији својих 
фондова, по заступљености страних 
језика грађе, тако и по својим 
ранијим међународним контактима, 
а делимично и захваљујући свом 
положају, како се то често каже, на 
капији ка европи, просто предоређен 
да буде активан у области међународне 
сарадње. ü

 N стеван Мачковић
историјски архив Суботица

делатност Историјског архива Суботица на 
плану међународне сарадње у 2008. години
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Почетком маја 2008. године остварена 
је сарадња историјског архива у 
Панчеву и историјског архива у Цељу. 
Том приликом гости историјског 
архива у Панчеву били су архивисти 
историјског архива из Цеља са 
директором Бојаном Цвелфаром.

Повод посете била је заједничка 
изложба занатских исправа, која 
је у мају била отворена у галерији 
историјског архива у Панчеву, а 
средином септембра у галерији 
историјског архива у Цељу. оба Архива 
међу својом веома значајном и богатом 
архивском грађом чувају Збирку 
занатских исправа из 18. и 19. века.

историјски архив у Панчеву међу 
својом веома богатом грађом чува 
вредне списе који су у вези са занатима 
из тог периода. Међу документима 
из тог периода издвајамо: Збирку 
мајсторских писама, Збирку калфенских 
писама, Збирку потврда о раду и 
Збирку вандровки, веома значајну за 
изучавање историје заната. Збирка 
мајсторских писама из 18. и 19. 

Сарадња Историјског архива у Панчеву 
и Историјског архива цеља

века садржи персоналне податке о 
власнику исправе, ведуте градова, 
које су мајстори и калфе добијали 
после испуњавања услова прописаних 
цеховским правилима. збирка добија 
на значају због панорамског изгледа 
градова из 18. и 19. века јер сличних 
нема пуно сачуваних. Калфенска писма 
су биле потврде о изученом занату 
и положеном испиту за калфу. Били 
су понекад руком исписни, чешће 
штампани формулари различитих 
величина. У остављеним празнинама 
попуњавани су подаци о калфи коме 
су издавани, назив еснафа, име и 
презиме, подаци из личног описа и о 
дужини рада. Калфа би морао да пред 
двојицом мајстора изради неки рад 
тзв. ремек. Ако би задовољио, добио 
би мајсторско писмо. Ведуте градова 
су такође значајне. Приказане су на 
горњем делу занатских исправа и имају 
значајну вредност. оне представљају 
градове, који су композицијом градова 
идеализовани, не одговарају стварном 
изгледу града или краја.

за ову изложбу одштампани су 
примерци занатских исправа из веома 
богате збирке коју Архив поседује.

историјски архив у Цељу такође 
се може похвалити веома богатом 
Збирком занатских исправа из 18. и 19. 
века. збирка је значајна за истраживаче 
модерног доба (терезијско-јозефинских 
реформи и ојачане улоге државе). 
Највећи број података из ове збирке 
указује на потврде и повластице (у 
збирци се налази 11 докумената, 
преписа и оригинала и 36 мајсторских 
писама). збирку историјског архива у 
Цељу можемо поделити у 3 групе:

1. државно-кнежевски акти (односе 
се на правила занатских и државних 
институција),

2. књиге о раду и чланству,
3. калфенска и мајсторска писма 

(школска писма).
У Цељу је поред занатских исправа 

било изложено још и три оригинала 
потврда цеховских привилегија из 18. 
века. Поред уводних говора, најпре 
директора историјског архива у Цељу 
Бојана Цвелфарa, затим директора 
историјског архива у Панчеву, Јакшић 
Милана, архивистима и осталим 
присутним гостима обратили су се и 
помоћник министра у Цељу господин 
Станислав Хрен и господин Александар 
Жижек, један од аутора ове изложбе. 
Том приликом потписан је и протокол 
о међусобној сарадњи између ова два 
Архива. Прочитан је и телеграм који 
је упутио директор Архива Србије, 
господин Мирослав Перишић, који је 
честитао на потписивању протокола.

Архивисти историјског архива у 
Панчеву наишли су на срдачност 
својих колега из Цеља. Њихов боравак 
био је увеличан обиласком логорске 
долине, познатог излетишта у Цељу и 
другарском вечером. ü

 N слађана Цимбаљевић
историјски архив у Панчеву
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Свечаност, јубиларним поводом 
одржана први пут у управо 
реконструисаној згради Архива била 
је прилика да установа која се стара 
о  коренима народа проговори, како је 
ред, и о својим сопственим. они сежу у 
далеку 1948. годину, од које историјски 
архив Ниш почиње рачунање свог 
историјског времена и то у граду у 
коме су постављени правни темељи 
савремене архивистике. Краљевина 
Србија, наиме, уредила је начин 
старања о архивској грађи законом о 
државној архиви, који је донет у Нишу 
пре 110 година на заседању Народне 
скупштине 2. децембра 1898. Прошло 
је пола века до спровођења тог закона у 
Нишу, односно формирања архивског 
средишта и то време обележено је 
жалосним и бројним насртајима на 
архивску грађу. У ратовима који су 
протутњали просторима југа Србије 
страдали су људи, али и прича о њима, 
вредна архивска грађа неповратно је 
нестала у разарањима и пожарима. 
Последња велика ломача горела је у 
Нишу септембра 1944. године, када су 
Немци уочи повлачења запалили архиве 
Казненог завода у Нишу и Моравске 
бановине. оно што је чудом спасено, 
део архиве Моравске финансијске 
дирекције, чува се данас у историјском 
архиву Ниш.

оснивањем архивског средишта 
почео је деликатан, почесто мукотрпан, 
у сваком случају пионирски посао 
прикупљања важнијих докумената 
и формирање фондова. остало је 
забележено да је у првој години рада 
архив у Нишу имао само три фонда, 
први су преузети Суд општине нишке, 
Удружење занатлија, трговаца и 
индустријалаца и архива Прве нишке 
гимназије. Шездесет година после, 
Архив у Нишу у оквиру 903 фонда и 
7 збирки чува 4200 дужних метара 
архивске грађе. Најстарији документ 
је из 1737. године, а најстарија грађа 
потиче из XIX века, из периода пре 
ослобођења од Турака 1878. године и 
непосредно после тога.

Архив чува око 200 старих и ретких 
књига, а најстарија, под редним бројем 
1 носи наслов „Басне езопове и других 
баснописаца“ превео ју је и приредио 
Доситеј обрадовић, а штампана је у 
лајпцигу 1788. године. Архив чува и 
стално обогаћује збирку од око 8000 
фотографија и 2500 плаката који 
осликавају друштвени, политички и 
културни живот од 1892. године до 
данас, а стара се и о 1500 позивница, 

јубИлеј ИсторИјсКоГ архИва нИш 

каталога, проспеката и старој штампи 
у којој су најстарије „Нишке новине“ 
из 1886. године. Током деценија 
рада формирана је специфична 
збирка varia са око 1000 вредних 
појединачних докумената, међу којима 
су и документа на старословенском, 
турском, немачком, руском и грчком 
језику. Прикупљено је и заштићено око 
200 матичних књига из периода од 1832. 
до 1913. године. 

Најдрагоценија архивска грађа, 
проглашена грађом од изузетног  и 
великог значаја, презентирана је 
у специјалном издању часописа 
„Пешчаник“, који сматрамо 
суштинским догађајем у јубиларној 
години, – рекла је на свечаности у 
Архиву директорка иванка Станчевски. 
Промоција овог броја часописа, 
који садржи 56 радова, поверена је 
магистру историје Радоју Костићу, 
члану редакције „Пешчаника“, који 
је посебно истакао напор архивиста 
историјског архива Ниш да у години 
јубилеја предоче јавности највреднију 
грађу не малог обима (реч је о 536,36 
дужних метара) и тако одговоре обавези 
публиковања архивске грађе као једном 
од најсложенијих и најодговорнијих 
задатака савременог архива. овај 
часопис, иначе, најновији је издавачки 
подухват нишког Архива. Први број 
објављен је 2003, а 2006. године 
Министарство за науку Републике 
Србије уврстило га је на листу 
часописа са ознаком R-62 за историју, 
археологију, етнологију и историју 
уметности.

за 60 година раста и развоја, Архив 
у Нишу је приредио 78 изложби, 
тематских или пригодних, које су 
приређиване поводом годишњица 
важнијих догађаја за земљу, град или 
појединачну установу. оне су поуздано 
сведочанство о значају који је овде 
придаван презентовању архивске грађе. 

и тако од прве организоване свечаности 
из давне 1954, до ове у јубиларној 
години, која је заправо прича о историји 
историјског архива Ниш, о људима 
који су удахнули живот овој установи 
професионално у њој радећи, али и 
шире од тога, прича о грађанима овог 
краја, ентузијастима који су допринели 
прикупљању важне историјске грађе 
следећи свој осећај за вредност коју 
треба сачувати. Ауторке изложбе 
Невенка Вучковић, Натали Величковић 
и Наташа Раденковић презентирале су 
документа која о томе сведоче. Управо 
заслугом људи из овог краја, Архив има 
први српски буквар из 1835. године, 
фотографије о сахрањивању српских 
војника у Плавој гробници, операцијски 
дневник генерала српске војске Стојана 
Николића из 1915. године који је 
поклонила његова породица, а мемоари 
Митхад-паше, валије нишког из 1861. 
године, поклон су његовог унука, 
турског дипломате Расима Фенмена, 
који је у нишком Архиву боравио 1954. 
захваљујући архивистима ентузијастима 
за висок степен архивистичке културе, 
Архив у Нишу најавио је наставак 
ове сарадње у оквиру акције „Недеља 
архива“.

Архив ће наставити и трајну заштиту 
архивске грађе микрофилмовањем 
(од 2006. године то је редован посао 
нишког Архива), а набавка нове, 
савремене опреме омогућила је и 
почетак дигитализације архивске 
грађе. Све су то аргументи за оцену 
да је историјски архив Ниш за шест 
деценија трајања на овим просторима 
обавио огроман посао на прикупљању 
и заштити архивске грађе, допринео 
истраживању прошлости Ниша и 
нишког краја, упорно подсећајући на 
оно што је стварно било, служећи увек и 
свагда истини базираној на историјским 
чињеницама, служећи народном 
памћењу које му је снага и упориште. 
То није посао који може да се заврши, 
свакој новој генерацији треба помоћи да 
избегне опасност да, журећи напред у 
будућност, што је својствено младости, 
изгуби контакт са својим коренима и 
да јој способност заборављања порасте 
брже од способности да се томе 
супротстави.

зато је ту Архив – да за све нас памти 
векове и отвара визије за будућност 
– порука је са јубиларне свечаности у 
историјском архиву Ниш. ü

 N иванка станчевски
  историјски архив Ниш

шест деценија у служби истине
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ово је један свечани тренутак у 
историји архивске службе историјског 
архива  „Тимочка крајина“ у зајечару 
чији је развој врло често наилазио на 
тешкоће и неразумевања. Најчешће 
неразумевање је изазивало схватање, 
које се  нажалост задржало и до 
данас, да су архивске установе, пошто 
чувају документа из прошлости, и 
саме окренуте прошлости и да мало 
имају утицаја на садашњост. Мање је 
познато да оне, чувајући и сређујући 
архивску грађу, стално изграђују живе 
везе између прошлости и садашњости. 
Без брижљивог чувања свега што 
сведочи о стремљењима у прошлости 
не може се ни замислити развој науке 
и културе у садашњости и будућности. 
Свака генерација архивиста у Архиву 
зајечара мора  да чува трагове својих 
остварења, јер је и сама уложила велике 
напоре у постављању темеља архивске 
службе Тимочке крајине, али и шире, 
у постављању темеља напретку науке и 
културе Србије.

 Мало је парадоксално, али се истина 
о значају архивског документа тешко 
пробијала. Тако, када је 15. априла 1948. 
године основано Архивско средиште 
у зајечару са циљем прикупљања, 
заштите, чувања и сређивања архивског 
материјала у Тимочкој крајини, 
започело се са организованим начином 
спасавања архивалија од нестајања. 
Нестајала су, до тада, поред осталих и 
драгоцена документа која се односе на 
многе историјске догађаје и личности 
овога краја.

У раздобљу од шездесет година 
прикупљено је 459 фондова и збирки, 
преко 2500 метара дужних архивске 
грађе и извршен је значајан рад на 
сређивању и обради. Створена су 
научно-обавештајна средства, а до 
краја године биће одштампан и водич 
као централно обавештајно средство о 
архивској грађи која се налази у Архиву. 
Архивска библиотека располаже 
са преко 10000 наслова стручне 
литературе и периодике.    

Несумњиво, најзначајнији чин 
у периоду од шездесет година је 
пресељење архива 1980. године на 
садашњу, сталну локацију. ова зграда 
је изграђена 1932. године, споменик 
је културе, и пре усељења Архива 
ентеријер је прилагођен архивској 
служби. У њој се налазе администрација, 
просторије за обраду грађе, читаоница 
са библиотеком и помоћне просторије. 
Како у овој згради није било простора 
за смештај архивске грађе, обезбеђење 

шЕЗдЕСЕТ  ГОдИНА  ИСТОРИјСкОГ  АРхИВА 
 „ТИМОЧкА кРАјИНА“  У ЗАјЕЧАРУ

таквог простора постало је акутно и 
неодложно питање, чије је успешно 
решење резултирало изградњом депоа 
на истој локацији 1992. године.

После адаптације поткровља у 
депоу 2005. и 2008. године, простор 
за смештај архивске грађе обухвата 
површину од преко 1000м2. Урађен је и 
лифт за преношење грађе од приземља 
до поткровља. Све полице у депоу 
су замењене наменским, металним 
архивским полицама.   

 У ентеријеру старе зграде део 
простора је адаптиран у модерну салу за 
изложбе. 

 од 2002. године инсталиран је сајт 
Архива и налази се на УНеСКо-вом 
сајту. 

од оснивања до данас Архив је 
издао педесетак наслова о прошлости 
тимочког краја  и шире националне 
историје на основу архивске грађе.

У последњих неколико година, уз 
примену најновијих стучних сазнања 
и методологије рада у издавачкој 
делатности, покушава да заинтересује 
и окупи шири круг сарадника око 
стручног часописа, годишњака, под 
називом „Архивско наслеђе“, часописа 
за архивистику и историографију, у 
којем се објављују документа, извори, 
грађа, стручни и научно-истраживачки 
резултати на основу проучавања 
привредне, политичке, друштвене, 
културне и просветне прошлости 
зајечара и шире околине. часопис 
тематском разноврсношћу прилога 
представља равномерно све делатности 
које су оставиле трагове на овом 
подручју и истовремено афирмише и 
популарише архивску делатност. Први 
број је изашао 2003. године.

Јубилеји у Архиву у зајечару су се 
обележавали на различите начине, 
али је циљ увек био исти, сумирање 
резултата рада неколико генерација 
архивских радника, јер свака генерација 
је радећи у архиву оставила део себе, 
а заузврат је добила много више, 
оплеменила је себе знањем и, што је 
најважније, допринела је прикупљању, 
смештају, заштити и обради драгоцене 
архивске грађе, која истраживачима 
и историчарима открива поуздане 
податке о људима и збивањима на овим 
просторима.

историјски архив обележио је 15. 
април, шездесетогодишњицу рада у 
својој галерији, подизањем заставе 
посвећене овој годишњици и пригодним 
коктелом. Директорка архива је 
гостима и новинарима одржала говор 

о историјату, значају и плановима ове 
културне установе за наредни период.

Централна прослава годишњице 
историјског архива у зајечару је 
одржана 15. маја 2008. године када је 
отворена изложба под називом  „60 
година Архива“ и промовисан нови, 
пети број часописа „Архивско наслеђе“ 
у присуству уважених гостију из 
Министарства културе, Архива Србије, 
делегације архивских радника из Видина, 
многобројних архивских радника из 
земље, представника општина, цркве, 
штампе, радија и телевизије. 

о развоју и историјату ове угледне 
установе говорила је директорка 
архива која је нагласила значај 
Архива у зајечару за историографију 
и архивистику на простору Тимочке 
крајине. истакла је да је за развој 
зајечарског Архива веома важна 
међудржавна сарадња са архивима у 
региону. Својеврсна потврда за успех ове 
установе била је награда „златна архива“ 
за 2006. годину.  

Саветница министра, ивана Гарић 
је казала да је шездесетогодишњица 
постојања јубилеј за поштовање. она 
је нагласила да ће се сарадња између 
Министарства за културу Републике 
Србије и архива у земљи и даље 
развијати. Такође је скренула пажњу и 
на чињеницу да јавност није довољно 
свесна значаја архива као чувара нашег 
памћења.

Директор Архива Србије, др Мирослав 
Перишић је истакао да су архиви посебно 
важне институције сваког народа и 
државе и да је њихов значај непроцењив 
јер представљају доказ о нашем 
постојању. „Да би се креирала будућност, 
потребно је сазнање о прошлости, а да 
би се сазнало о прошлости она се мора 
истражити у архивима Србије. Кроз 
документа живе људи, догађаји, идеје...“ 
Др Перишић је указао и на међународну 
димензију значаја српских архива и 
додао да без истраживања у њима не 
може бити написана ваљана историја 
Балкана. 

Поздравну реч и честитке архивистима 
у зајечару упутила је помоћница 
директора Државног архива из Видина, 
Светла Крстева. Дугогодишњи радник 
и директор Архива у Неготину, сада 
у пензији, Божидар Благојевић је 
представио пети број  часописа 
„Архивско наслеђе“ и отворио изложбу. ü

 N надежда   Педовић  
историјски архив зајечар
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изложбена делатност историјског 
архива Кикинда, према 
информацијама летописа Државног 
историјског архива, започета је давне 
1952. године. 

1952. лука Надлачки организовао 
је изложбу на којој је било 
приказано од 250 до 300 фотокопија 
различитих врста докумената 
из друге половине 19. века. Сва 
изложена грађа била је узета из фонда 
„Магистрат града Велике Кикинде“ 
и фонда „Привилеговани диштрикт 
великокикиндски“. Та година, такође 
је значајна јер је тада основана 
Градска државна архива Кикинде, а до 
тада је Архив пословао као архивско 
подручје број 5 у оквиру Градског 
музеја.

1957. Архив је организовао, у 
сарадњи са Народном библиотеком 
„Јован Поповић“ и истоименом 
основном школом, изложбу са 
темом „Живот и рад песника-
борца Јована Поповића“. изложба 
је отворена у згради библиотеке. 
Главни експонати су били списи из 
судског процеса против Поповића и 
другова. изложена су његова дела, 
рукописи, лична документа, неколико 
личних предмета које је користио и 
друго. отварању је, како се наводи 
у летопису Државног историјског 
архива, присуствовао и Новак Симић, 
књижевник из загреба који је са 
Поповићем био у затвору.

1964. У оквиру „Недеље архива“ 
приређена је изложба „Оригиналних 
новина штампаних у Кикинди 
1845-1964“, а изложене су том 
приликом биле и публикације Архива. 
Документа су, према летопису, 
припадала разним фондовима. Било 
је изложено 120 експоната.

Међутим, изложбена делатност 
као један од видова комуникације са 
грађанима општине Кикинда након 
ове 1964. године потпуно је замрла 
на неко време. Тек у новијем периоду 
Архив започиње активно да се бави и 
овим начином презентовања архивске 
грађе и регистратурског материјала. 

Тако је 2001. године кикиндској 
јавности уприличена изложба под 
називом.У основи плакат данас 
представља  огледало културног, 
социјалног, политичког и на крају 
техничког нивоа одређене друштвене 
средине. У новије време, захваљујући 
савременој технологији, све више 
је наглашена ликовно-графичка 
атрактивност плаката и његова 
рекламно-пропагандна функција. 

Изложбе Историјског архива Кикинда

експонати намењени овој изложби  
представљали су само мали део 
богате збирке плаката историјског 
архива, а одабрани су са циљем да 
илуструју историјски дух Кикинде у 
времену од друге половине 19. века 
па до педесетих година  20. века. 
изложбени плакати издељни су на 
неколико мањих, условно речено 
историјских целина: период од 
почетка Првог светског рата, период 
трајања Првог светског рата, приказан 
је период између два светска рата, 
потом период Другог светског рата, 
рани социјалистички период до 
педесетих година 20. века и на крају 
период тзв. самоуправног социјализма 
до седамдесетих година 20. века. 

„Кикинда, препознатљив 
војвођански град“ била је пратећа 
активност историјског архива 
Кикинда 2002. године, поводом 
објављивања књиге „Кикинда 
– векови пролазе град остаје, 250 
година урбанистичког и градитељског 
развоја“, ауторке Бисерке илијашев.

Урбанистички и градитељски 
развој Кикинде од настанка града 
илуструје плански обликовано насеље 
са ортогоналном урбанистичком 
матрицом препознатљивом као 
„ушорено насеље“. изложба је 
приказала Кикинду у прошлости. 
експонати који су кориштени за ову 
изложбу су оригинални урбанистички 
планови из 19. и 20. века, мапе, 
планови, карте, фотографије, старе 
разгледнице, документа и сл. значајан 
број фотогорафија из фондова 
историјског архива Кикинда које су 
у вези са тим периодом, приказан је 
овдашњој јавности први пут.

У зависности од интересовања 
истраживача, збирка мапа, планова 
и пројеката може пружити обиље 
разноврсних информација о 
урбанистичком развоју и изгледу 
града, о његовим улицама и 
амбијенталним зградама, о старим 
привредним и друштвеним објектима, 
о деловима атара са топонимима и 
водотоковима, путевима и пругама. 
Један, не тако мали део, културне, 
привредне и социјалне историје 
Кикинде и околине сакривен је  у 
овој врсти архивске грађе. изложба 
је убухватала више од 40 експоната 
и представљала је покушај да се 
широј јавности, али и оној стручној, 
укаже на садржину и богатство ове 
збирке, да се подстакне радозналост 
посетилаца и створи интересовање 
за поједине сегменте богате историје 

Кикинде и околине. изложба је 
уприличена 2006. године, а била 
је постављена у галерији Народног 
музеја у Кикинди.

историјски архив Кикинда данас 
обавља спољну заштиту у више од 
400 евидентираних регистратура са 
преко 15000 метара дужних архивске 
грађе и регистратурског материјала. 
У самом Архиву смештено је више 
од 2000 метара архивске грађе у 
депоима површине од око 500м2. 
Архивска грађа распоређена је у 345 
фондова и шест збирки у периоду од 
1747. до 2007. године, а писана је на 
латинском, немачком, мађарском и 
српском језику.

Дванаест фондова са 175 метара 
грађе категоризовани су као културно 
добро од изузетног значаја, а 24 као 
културно добро од великог значаја. 
Већина фондова је технички сређена, 
а они најстарији су и аналитички 
обрађени. Грађа из тзв. млађег 
периода  користи се у управно-правне 
сврхе и спада у ред оперативних 
докумената, док је тзв. старија грађа 
више предмет истраживача и спада у 
ред историјске грађе.

Поштујући хронолошко-тематску 
методу, на 25 паноа, са колико 
располаже историјски архив 
Кикинда, на светлост дана изнето је 
богато културно благо које је до сада 
брижљиво чувано и  било сакривено 
од очију јавности.

изложба је уприличена у холу 
историјског архива 2006. године 
поводом обележавања шездесет 
година од оснивања и педесет 
година самосталног деловања и рада 
историјског архива  Кикинда.

„Кикиндска железница кроз 
архивска документа (1857-2007)“ 

изложба је уприличена као пратећа 
манифестација објављивању књиге 
под називом „150 година железнице 
у Кикинди“ аутора Јована чуданова. 
Неколицина колега историјског 
архива Кикинда из фонда број 60 
„Општина града Велика Кикинда 
1919–1941“ направила је одабир 
најзначајних пројеката тог доба, 
изложени су разни планови, службена 
документа, скице као и многобројне 
фотографије које су дале јасну слику 
развоја железничког саобраћаја у 
овом делу Баната. изложба је одржана 
у концертној сали Народног музеја 
2008. године.   

„Кикиндска гимназија кроз 
архивска документа (1858 – 2008)“ 

Јубилеји и значајни датуми 
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нису честа прилика и повод да се 
истакну, обележе и од заборава 
отргну догађаји, личности и збивања 
везани за рад и деловање установа, 

Годишња скупштина музејског друштва србије, 
секција библиотекара и књижничара специјалних библиотека

У организацији Градског музеја из Сомбора, а поводом 
прославе 125 година његовог постојања, одржана је годишња 
скупштина Музејског друштва Србије 28. и 29. октобра 2008. 
године у Сомбору.

Програмом је било предвиђено да се одржи рад у пет 
секција: секција историчара, етнолога, секција односа са 
јавношћу и маркетинг, природњачка и секција библиотекара 
и књижничара. Поздравну реч, у велелепној свечаној сали 
Жупаније, одржали су директор Градског музеја Бранислав 
Машуловић, градоначелник Сомбора мр Душан Јовић и 
господин Пејић, који је говорио о богатој историји Сомбора.

Секција библиотекара и књижничара је радила два дана 
у библиотеци Градског музеја. Присутних 18 представника 
библиотека, приказали су 12 презентација. задатак сваког 
представника је био да све колеге упозна са својом установом 
и библиотеком из које долази.

Библиотека Архива Србије, на том скупу, имала је статус 
специјалног госта, јер се представљала специјална архивска 
библиотека. С обзиром на то да је реч о скупу где се слави 
дуга традиција сомборског музеја, била је добра прилика да се 
наша библиотека прикаже, јер долази из институције чија је 
историја дужа од 100 година.

Презентација Библиотека Архива Србије, једна специјална 

библиотека, садржала је 15 слајдова преко којих је приказан 
историјат библиотеке у оквиру архива. затим су приказани 
садржај и распоред књижног фонда, врсте каталога, програми 
у којима се воде евиденције, презентовано је наше значење 
обавезног примерка, као и значај различитих публикација 
које спадају у приручнике, дата реч о корисницима и слично. 
излагање је било одлично прихваћено, често је прекидано 
питањима и додатним објашњењима. Присутне колеге су се 
изненадиле величином и разноврсношћу нашег фонда, као 
и периодиком коју поседује. Мислим да су овакви потези 
одлични за промовисање библиотеке, јер тај део стручне 
јавности није био упознат са постојањем овако богате 
библиотеке.

По завршетку рада другог дана, одржана је пленарна 
седница. Секретари свих секција су изнели закључке 
и смернице за даљи рад. Скуп је поздравила и Душица 
Живковић, помоћник министра за заштиту културне баштине. 
она је честитала јубилеј и пружила позитивну подршку 
модернизацији рада музеја чији је приоритет научно-
истраживачки рад. Музејском друштву Србије се захвалила на 
доброј организацији скупа. ü

 N Татјана Јовановић
Архив Србије

институција и школа. ове године 
гимназија у Кикинди имала је ту 
прилику, обележила је на адекватан 
начин 150 година рада и постојања. 
Јубилеј вредан поштовања. из тих 
школских клупа и гимназијских 
учионица изашло је много лекара, 
инжењера, писаца, уметника, доктора 
наука, професора универзитета, али и 
људи сасвим обичних занимања. оно 
најзначајније што су са собом понели 
из школских клупа, поред знања, 
свакако је  „бити честити, поштен и 
вредан човек“.

У жељи да дамо свој допринос овом 
значајном јубилеју историјски архив 
је овом изложбом низа фотографија, 
значајних докумената и дневника 
покушао да прикаже век и  по трајања 
ове образовне институције у Кикинди.

овом, последњом у низу 
уприличеном изложбом у 
организацији историјског архива 
Кикинда свакако није стављена 
тачка на овај вид презентације 
многобројних фондова који се налазе 
у депоима кикиндског Архива. и у 
наредном периоду трудићемо се да 
будемо значајан део културног миљеа 

највеће севернобанатске вароши, али 
и шире. ü

 N Јасмина латиновић
историјски архив Кикинда 
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значајна изложба архивских докумената Југославија у међународним односима 
1918–1992. године, свечано је отворена у Архиву Србије и Црне Горе 29. октобра 
2008. године. Уз присуство бројних званица, представника дипломатског кора, 
културних и јавних радника, представника архива и других гостију, изложбу је 
отворио Небојша Брадић, министар културе Републике Србије. о поставци је 
говорио Миладин Милошевић, в. д. директора Архива СЦГ, који је нагласио да 
је југословенску дипломатију у периоду дужем од 73 године водило 23 личности 
у функцији министара иностраних послова. У Краљевини Југославији било је 
12 министара, у Републици 11, уз напомену да је последњи министар у влади 
Краљевине Југославије био и први министар иностраних послова Демократске 
Федеративне Југославије. Министар културе Небојша Брадић истакао је да ће 
министарство подржати израду стратегије рада Архива, у оквиру које је у плану 
промена имена Архива Србије и Црне Горе у Архив Југославије или Југословенски 
архив.

  Аутори изложбе Југославија у међународним односима 1918–1992. године, Душан 
Јончић и др Гојко Маловић, историчари архивисти у Архиву СЦГ, зналачки су 
одабрали документа из бројних фондова и збирки Архива СЦГ, Дипломатског 
архива Министарства спољних послова Републике Србије и Музеја историје 
Југославије, тј. Архива Ј. Б. Тита. Путем архивских докумената презентована је 
спољна политика Југославије од њеног оснивања 1918. до распада 1992. године, 
државе која је у том периоду постојала под различитим именима (Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца, Краљевина Југославија, Демократска Федеративна Југославија, 
Федеративна Народна Република Југославија, Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Савезна Република Југославија). 

изложбена поставка је подељена на две хронолошке целине: 1918–1945. и 
1945–1992, а оне на 23 тематска поглавља. У оквиру поглавља груписана су  
302 документа, која говоре о богатој и динамичној међународној активности 
југословенске државе. изабрана документа представљају реалан оквир за 
упознавање са најважнијим догађајима и личностима који су водили   југословенску 
спољну политику. Тематска поглавља изложбе су:

ИЗЛОЖБА АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА 
ЈУГОСЛАВИЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 1918 – 1992. 
У АРХИВУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

1. Борба за међународно признање 
југословенске државе и њених граница, 
1918–1920.
2. Југославија у окриљу версајског 
система европе, 1919–1934.
3. Југославија и италија, 1920–1930.
4. Југославија у Малој антанти,
1920–1938.
5. Балкански споразум, 1934–1938.
6. Нова оријентација у спољној 
политици Југославије, 1934–1939.
7. Почетак Другог светског рата и 
Југославија, 1939–1941.
8. Априлски рат и окупација 
Југославије, 1941.
9. Југославија на страни антифашизма, 
1941–1945.
10. Учешће Југославије на оснивачкој 
конференцији организације 
уједињених нација, 1945.
11. Југославија и друге државе „народне 
демократије”, 1945–1948.
12. Сукоб са информбироом,
1948–1953.
13. односи Југославијe са западом, 
1945–1950.
14. Балканска политика Југославије, 
1945–1954.
15. Подршка запада Југославији,
1950–1955.
16.  Нормализација односа са 
социјалистичким земљама, 1954–1959.
17. односи Југославије са 
источноевропским земљама,
1960–1978.
18. Покрет несврстаних, 1954–1989.
19. односи Југославије са осталим 
државама, 1955–1979.
20. Југославија у међународним 
односима, 1980–1990.
21. односи СФР Југославије са 
суседним земљама, 1979–1989.
22. Југославија у међународним 
организацијама, 1975–1990.
23. Губљење спољнополитичког 
идентитета Југославије, 1991–1992. 

После отварања изложбе, бројним 
посетиоцима приказан је колаж 
филмских записа о југословенској 
дипломатској активности из периода  
постојања Краљевине Југославије, ФНРЈ 
и СФРЈ. Филмски записи добијени су из 
Архива кинотеке.

изложбу је пратио богато илустрован 
каталог, са пописом и легендама свих 
изложених докумената, за који је 
предговор написао проф. др Милан 
Ристовић. за посетиоце, изложба ће 
бити отворена до 29. децембра 2009. 
године. ü

 N нада Петровић 
Архив Србије и Црне Горе
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Поводом обележавања јубиларне 
130. годишњице стицања државне 
независности Србије приређена је 
изложба на тему „личности и догађаји 
српско- турских ратова 1876-1878. 
године у фондовима историјског архива 
у зајечару“. Аутор изложбе је Надежда 
Педовић. 

Документа коришћена у сврху 
излагања чувају се у историјском архиву 
у зајечару у фондовима Начелство 
округа Тимочког, Књажевачког, 
Црноречко окружно начелство и др. 
изложба је садржајем изложених 
докумената показала сукобе и догађаје 
који су се одиграли у зајечарско-
књажевачком крају у периоду од 1876. 
до 1881. године, односно дејство војске 
и мере окружних начелстава ради 
санирања штете приликом провале 
турске војске. изложена документа, 
извештаји, наредбе, обавештења, 
новински цитати и разни списи 
начелстава и Војног министарства, 
подељени су у тематске целине и прате 
хронолошки поредак. ово су догађаји 
у долини Тимока пре почетка рата, 
припреме за рат, мобилизација, планови: 

1876-1877. продор Турака у долину 
Тимока, тимочко војиште, 

1876. српско-турски рат, 
1877-1878. ратна прокламација кнеза 

Милана, борбе на Тимоку, продор 
Тимочког корпуса, 

1877-1878. крај рата,  
1878-1881. последице ратова.
На изложби је изложено 168 

докумената и десетак карата и портрета 
војсковођа и официра. Сама изложба 
приређена је у оквирима стандарда без 
сувишних докумената да би посетиоци 
и читаоци били у могућности да 
континуирано прате догађаје.

изложба представља књигу докумената 
тематски добро обрађених. Документа 
садрже податке о рату и мерама војних 
и цивилних власти за време вођења 
војних операција и заштите српског 
становништва од черкеза, посебног 
одреда који је дејствовао уз турску 
војску. из грађе се види и близина 
команде, оперативне групе српске војске 
чији се штаб налазио у манастиру Св. 
Петка у непосредној близини зајечарског 
фронта. Међу документима је изложена 
и прокламација кнеза Милана 
обреновића, који позива српски народ 
на оружје за ослобођење и независност. 
Прегледом докумената виде се правци 
кретања турске војске и места која су 
била попришта борби, као и насеља и 
села која су била мета напада Грлиште, 
Бела Река, заграђе и Вратарница. 
Главнокомандујући Тимочко- моравске 
војске био је потпуковник Ђуро 
Хорватовић. Са својом војском заузео 

Приказ изложбе „Личности и догађаји српско-турских 
ратова 1876-1878. године у фондовима Историјског 

архива „Тимочка крајина“ у Зајечару“

је Пандирало и Бабину главу, и месец 
дана је задржавао турске трупе да не 
уђу у Књажевац. изложени су његови 
извештаји и укази командантима и 
окружним начелницима о ступању на 
снагу прописаних правила и закона 
о снабдевању војске и обезбеђивању 
склоништа за војнике. У документима 
се могу видети и остале битне личности 
овог периода као министар војни како 
депешом извештава о указу којим се 
постављају команданти окружних војски 
у окружним местима. за Књажевац је 
тада постављен командант потпуковник 
Јован Мишковић. Министар војни 
за време српско-турских ратова био 
је генерал Сава Грујић. Над војском 
сакупљеном у књажевачком округу и у 
тимочком крају од Тимока до Громаде, 
командовао је и највише се прославио 
генерал Јован Белимарковић, који 
указом од 10. 12. 1877. године извештава 
Начелника округа књажевачког о 
повереној му служби од стране Српског 
кнеза. Учествовао је у ослобађању 
Ниша, Пирота, Беле Паланке, лесковца 
и Врања. Док је за организовање и 
командовање одредима добровољаца 
у Другом српско-турском рату био 
задужен пуковник Ђока Влајковић. 

Након завршетка рата 1878. године 
почиње збрињавање породица, 
обезбеђивање новца и хране за ратне 
страдалнике као и санирање материјалне 
штете. Сачуван је и статистички 
преглед из 28. 1. 1878. године са бројем 

општина, села, манастира, пореских 
глава, основних школа. Документа из 
1880. године углавном чине извештаји 
Министарства просвете и црквених 
дела, као и локалних начелстава у вези 
са поправком порушених и спаљених 
школа.

изложба је представила значајне 
догађаје који су се одиграли између 
османлијског царства и Кнежевине 
Србије и има изузетан значај за историју 
српског народа на историјском и 
локалном нивоу. Може се сагледати 
страдање српског становништва у 
областима Књажевачког, Тимочког 
и Црноречког округа као и начин на 
који је функционисала српска влада у 
ванредним ратним околностима. Први 
српско-турски рат вођен је сопственим 
снагама и завршио се неуспешно за 
Србију, али уласком Русије и Румуније 
1877. године у рат и након Берлинског 
конгреса јуна 1878. године, Србија  
постаје независна и међународно 
призната држава и добија територијално 
проширење на југоистоку. 

Надежди Педовић, аутору изложбе, 
помогли су мр Дејан Ристић и Јован 
Пејин, стручни саветник. изложбу је 
отворио 1. 10. 2008. године у галерији 
историјског архива помоћник министра 
рада и социјалне политике у сектору за 
борачко-инвалидску заштиту др Миро 
чаваљуга. ü

 N ивана стојановић
Архив Србије

Документ са изложбе: 1876. 24. октобар, Дебелица
начелник среза тимочког јавља из Дебелице, да је десетак људи пребегло из села корита у Турску, 

где су их дочекали Черкези, да је један убијен и глава му је одсечена.
(нОк – А – III – 431)
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Архиви не би требало да буду установе 
затвореног типа чија је архивска 
грађа доступна само радницима 
и заљубљеницима историје, већ је 
потребно архивску грађу презентовати 
широј јавности. На тај начин јавност би 
се упознала са архивским документима 
која сведоче о значајним догађајима 
из ближе или даље прошлости наше 
националне историје, што би утицало и 
на промену односа према документима, 
а у циљу њиховог очувања као културног 
богатства за будуће генерације.

 Првих година свога рада Архив 
у Врању више се ангажовао око 
преузимања и сређивања архивске 
грађе, а тек касније и то од 1991. године 
формирањем информативне, културно-
просветне, образовне и пропагандне 
службе долази до интензивнијег 
презентовања архивске грађе широј 
јавности и то путем изложби и медија.

Поводом стогодишњице ослобођења 
Врања од Турака, Архив је заједно са 
другим установама културе 1978. године 
учествовао у припремању изложбе у част 
овог јубилеја.

значајна је и по садржају обимна 
изложба „Врање 1093-1993“, коју је 
Архив приредио поводом девет векова 
Врања, односно поводом првог помена 
имена града Врања у архивским 
документима, на којој су били изложени 
писана документа и фотографски 
снимци, укупно 252 експоната који 
прате развој града од првог помена 
његобог имена па све до краја 20. века.

изложба „земљорадничко задругарство 
у Србији кроз архивску грађу 1894-1994“ 
са 116 докумената из фондова Архива 
у Врању и фотокопија докумената 
Архива Србије подсетила је на 
задругарство у Србији као на један од 
начина организовања и живота сеоског 
становништва.

С обзиром на то да Архив поседује и 
богату збирку фотографија, 1995. године 
приређена је изложба „Врањска бања на 
старим фотографским снимцима“ на 
којој су приказане 62 фотографије које 
верно дочаравају изглед бање крајем 19. 
и у првој половини 20. века.

изложбом „Архивски документ“ 
Архив у Врању је 2000. године дао 
свој допринос обележавању јубилеја 
стогодишњице Архива Србије и заштите 
архивске грађе у Србији. Представљено 
је 156 најзначајнијих докумената из 
фондова и збирки ове установе.

„Врање некад и сад“ назив је изложбе 
фотографија из 2003. године која 
представља сећање на старо Врање са 
елементима турске касабе и данашњи 
изглед града као административног, 
привредног и културног центра на југу 
Србије.

кУЛТУРНО–ПРОСВЕТНА 
дЕЛАТНОСТ
ИСТОРИјСкОГ АРхИВА 
„31. јАНУАР“ ВРАЊЕ

осим тога што је Архив приређивао 
изложбе из својих фондова и збирки, 
ангажовао се и око приказивања 
изложби сродних установа. Тако је 1994. 
године приказао изложбу Народног 
музеја из лесковца под називом 
„Савезничко бомбардовање лесковца 
6. септембра 1944. године“, затим, 
1996. изложбу „Никола Пашић - трагом 
докумената“ Архива Србије. Поводом 
80 година Топличког устанка 1997. 
године приказана је изложба докумената 
Народног музеја из Прокупља. из 
Архива Косова и Метохије 1998. године 
преузета је изложба „осамдесет година 
пробоја Солунског фронта“. исте године 
Архив је приказао изложбу „Хиландар 
800 година“ коју је приредио одбор 
савезне владе за обележавање јубилеја 
осам векова Хиландара. изложба 
„Москва у животу А. С. Пушкина“ 
преузета је од Архива Србије 2002. 
године. Сарадња је успостављена и са 
Војно-историјским институтом, чије су 
две изложбе приказане у нашем граду и 
то: „Србија у ослободилачким ратовима 
1876-1878. и 1912-1913“ и „Врање у 
ослободилачком рату 1914-1918“.

и путем медија архивска грађа 
је доступна јавности. Архив у 
Врању сарађује са локалним радио-
телевизијским станицама и локалним 
новинама у којима представља поједина 
изворна документа из прошлости овог 
подручја и то углавном када су у питању 
неки значајни датуми, а неколико 
година уназад и поводом Дана свих 
архива у Србији. 

Промоција књига из националне 
историје такође заузима важно место у 
оквиру културно-просветне делатности 
ове установе. До сада су представљене 
публици следеће публикације: 
 – „Пера Toдоровић трагом креманских 
пророка“, аутора Банета Јовановића, 
презентована 1998. године
 – „Независност слободољубивих 
- велика источна криза и Србија 1875-
1878“, аутора др Слободана Бранковића, 
1999. године
 – „Ђенерал Белимарковић“, аутора 
огњана Топаловића и „Министри војни 
Кнежевине и Краљевине Србије 1862-
1918“, аутора Љубодрага Поповића и 
Милића Милићевића, 2000. године
 – „Југоисточна Србија средњег века“, 
аутора др Синише Мишића, 2002. године
 – „Слободан Јовановић и југословенска 
држава“, аутора др Небојше Поповића, 
„Коста Миловановић Пећанац“, 
аутора др Момчила Павловића и др 
Божице Младеновић, „Прошлост без 
историје“ - полемике у југословенској 
историографији 1961-1991. аутора 
др Косте Николића и „историја 20. 
века“ часопис института за савремену 
историју, 2003. године.
Последњих година пажњу публике 
привукла су и предавања које је ова 
установа организовала. Теме су биле: 
 – Геноцид над српским народом у 20. 
веку, 
 – организација и формација српске 
војске до 1918. године и Први 
пешадијски пук „Књаз Милош Велики“ и

 – Герила на Балкану - истраживање 
гериле и парамилитарних формација на 
Балкану у периоду од 15. до 20. века.
Са овим активностима у оквиру 
културно-просветне делатности Архив 
у Врању добија већи значај и другачију 
улогу као установа културе не само 
на заштити старина већ и на њиховом 
откривању широј публици у циљу 
пропагирања значаја и важности старог 
документа као сведока за расветљавање 
историјских збивања. ü

 N Бранка Јаначковић
историјски архив Врање

историјски архив у Неготину је у 
2008. години имао више активности у 
погледу културно-просветног рада, и 
то како у погледу издаваштва тако и у 
погледу одржавања изложби различитог 
тематског садржаја.  

Једна од битних активности је и 
добијање око триста докумената из 
Архива министарства иностраних 
послова Белгије, односно из 
Краљевских архива у Белгији, а преко 
амбасаде Белгије у Србији и њене 
екселенције амбасадорке гђе Denis 
de Hauer. Наиме, у получасовном 
разговору са госпођом амбасадорком, 
делегација историјског архива у 
Неготину је у просторијама амбасаде 
Белгије, 9. јула ове године, примила 
наведена документа која се углавном 
односе на активности белгијског 
друштва „индустрија Србије“, 
крајем XIX и почетком XX века уXIX и почетком XX века уIX и почетком XX века уX и почетком XX века у и почетком XX века уXX века у века у 
источној Србији, а најпре у Тимочкој 
и Неготинској Крајини. ово је само 
наставак сарадње најављен октобра 
месеца прошле године када је, да тако 
кажемо, у некој врсти мисије Архив у 
Неготину посетила и госпођа Francoise-
Marie Peemans, архивски саветник и 
доктор историјских наука, из дирекције 
Архива министарства иностраних 
послова Белгије, која је том приликом, 
између осталог истакла следеће:  

 „Други фонд се не налази у Архиву 
министарства спољних послова већ 
у ономе што ми називамо општим 
архивама, а то су краљевски архиви, 
односно државни архиви. У оквиру тих 
државних архива налази се одељење 
које се посебно бави прикупљањем и 
валоризацијом података о предузећима. 
Управо колеге историчари из овог 
одељења су пронашле архиве друштва 
„SOCIETE GENERALE DE BELGI��E��E�E“, 
односно АкЦиОнАрскОг ДрУШТвА 
„SOCIETE GENERALE“ из Белгије 
које је у XIX веку било основаXIX веку било основаIX веку било основаX веку било основа веку било основа 

међународна 
сарадња 
ИсторИјсКоГ архИва 
неГотИн
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економије и финансија у Белгији. 
У оквиру тих архива овог друштва 
можемо пронаћи и архивске податке 
о предузећу  „L’Industrielle Serbe“, 
односно „индустрија Србије“. овде 
имам један извод из годишњег 
извештаја Акционарског друштва 
„SOCIETE GENERALE“ за 1887. годину. 
У том изводу налазимо цитат који у 
потпуности објашњава разлог постојања 
предузећа „индустрија Србије“, где 
се у тексту каже да је предузеће 
„индустрија Србије“ основано као 
белгијско акционарско друштво у циљу 
експлоатације лежишта каменог угља 
у Србији. Његов Статут дозвољава да, 
такође, оснива индустријска друштва, 
или да се за њих интересује. Дакле, 
одговорни у АД „SOCIETE GENERALE“ 
су дошли до закључка да постојање 
квалитетних горива у једном ширем 
подручју у Србији пружа наду да ће 
се интерес  за Србију исплатити за 
онај капитал који ће се уложити у 
предузеће. Дакле, видимо ово је једна 
капиталистичка логика. 

Шта налазимо у овим архивама? То 
су: Статут и Конвенције овог друштва, 
затим уговор за извођење студија, 
пројеката и предрачуна за изградњу 
пруге нормалног колосека овде у 
Неготину и зајечару и тај предмет 
потиче још из 1887. године. Дакле, 
налазимо читаву серију писама, 
односно коресподенције која се 
размењивала за време рата, укључујући 
и само затварање предузећа, затим 
власничке листове добара, права и 
интереса белгијских у Југославији. 

Такође, налазимо унутра документа 
која се тичу генералне скупштине 
и рачуноводства. Дакле, сва овa 
документа се односе на период од 
оснивања предузећа 1887. године до 
његовог затварања 1977. године. 

значи, ово је конкретна страна 
наших размена. Ми размењујемо 
инвентаре како бисмо сагледали 
заједничку прошлост. То су инвентари 
које смо прикупили овде и онде и 
можда у будућности у Белгији нешто и 
учинимо по том питању, можда ћемо 
организовати неку мaнифестацију.

                               
инвЕнТАр АрхивА

АкЦиОнАрскОг ДрУШТвА 
„SOCIETE GENERALE“  иЗ БЕлгиЈЕ

Допуњени фонд
1822–1982.

рене БриОн и Жан-луј МОрО

20. L’Industrielle Serbe s.a. 
(Акционарско друштво „Српски 
индустријалац“)

Решавајући питање Балкана, 
Берлински конгрес 1878. признаје 
независност Србије. 1882. Србија 
постаје краљевина. Пет година касније, 
друштво „Soci�t� G�n�rale“ се занима „Soci�t� G�n�rale“ се занима„Soci�t� G�n�rale“ се занима 
за економски узлет ове младе државе. 
„L’Industrielle Serbe“ је основано 
као белгијско акционарско друштво 

с циљем да експлоатише лежиште 
каменог угља у Србији, на граници 
са Бугарском. Статути овог друштва 
допуштају да оно само оснива друга 
индустријска друштва или да се за 
њих интересује. С обзиром на то да 
на врло широком подручју има веома 
мало квалитетних горива, можемо 
се надати да ће се капитал уложен у 
ово предузеће исплатити. (извод из 
годишњег извештаја друштва „Soci�t� 
G�n�rale“ из Белгије за 1887. годину, 
стр. 23-24). „L’Industrielle Serbe“ 
је експлоатисало не само лежишта 
каменог угља, већ и једну железницу. 
Престанак његових делатности је 
проглашен 18. априла 1977.

Статути и уговори
642.
Штампани статути. 1906. Статути 

и поименични списи; међу осталима, 
списи о увећању капитала из 1887. и 
1888, прилози белгијског службеног 
гласника „Moniteur Belge“ (1887–1935). 
оверена копија списа о продужетку 
постојања друштва (1936). Белешке о 
акционарским друштвима која имају 
акције у Србији. кратак историјат 
друштва и његово оснивање. Белешка 
о рударској концесији (1930). Уговор за 
вршење истраживања, израду пројеката 
и предрачуна за изградњу железнице 
нормалног колосека од Ниша до 
Кладова преко Књажевца, зајечара и 
Неготина (1896). 1887-1937. кутија

643.
Преписка, белешке и документација 

која је у вези са оснивањем друштва, 
његовом концесијом, узимањем 
локомотива у реквизицију за потребе 
српске државе, тешкоћама при изградњи 
железничких траса и тешкоћама у 
трговинским односима између Белгије 
и Србије. Продаја рударске концесије 
српској држави (1942). односи са 
„Deutsche Revisions und Treuhand 
A.G.“  Поднесак: У којој мери је српска 
држава поштовала одређене обавезе 
које је имала према акционарском 
друштву „L’Industrielle Serbe“? 1885–
1942. портфолио

644.
Преписка у вези са стањем предузећа 

током рата и са односима са немачким 
властима. Престанак делатности 
предузећа. Годишњи извештаји о 
плаћеном порезу. Упис у трговински 
регистар у Бриселу. 1942–1977. кутија

645-646.
Преписка са акционарским друштвом 

„Вибетра с.а.“ које је надлежно за 
складиштење власничких листова 
везаних за белгијска добра, права и 
интересе у Југославији. записници са 
генералних скупштина друштва. 

645.
1948–1961. фасцикла
646.
1961–1977. фасцикла
ГеНеРАлНе СКУПШТиНе и 

ДелеГиРАНе ВлАСТи 
647-653.
записници са генералних скупштина 

и састанака административног савета и 
извршног комитета. 

647. 
1886–1890. 
648. 1890–1894. књига; 649. 1894–

1906. књига; 650. 1906–1916. књига; 
651. 1917–1928. књига; 

652. 1928–1938. књига; 653. 1938–
1942. књига

654-656.
Припремни документи за генералне 

скупштине.
654. 1929–1933. кутија; 655. 1934–

1938. кутија; 656. 1939–1943. кутија
657. 
Записници са састанака генералног 

савета. 1886–1913. књига
658.
Преписка са Х. лапорте 

(администратор). 1925–1943. фасцикла
659.
Преписка са G. Rosseeuw (директорw (директор (директор 

рудника Вршка чука). 1931–1946.1931–1946. 
фасцикла

РАчУНоВоДСТВо
660.  
завршни рачуни. 1931–1939. 

регистратор
661. 
Завршни рачуни. 1887–1939. кутија
662-664.
Књига-дневник
662. 1930–1935. књига; 663. 1935–

1939. књига; 664. 1940–1977. књига
665-668. 
Велика књига
665. 1928–1931. књига; 666. 1931–

1935. књига; 667. 1935–1969.  
књига; 668. 1970–1977. књига

Нагласили бисмо да је све оно што 
је у наведеном списку инвентара 
подвучено (болдирано) предато у 
форми фотокопија историјском архиву 
у Неготину, 9. јула 2008. године, у 
просторијама Белгијске амбасаде у 
Београду. Наравно, ово је само прва 
фаза и предаја ових драгоцених 
докумената у форми фотокопија ће 
се наставити и у будућности што ће са 
своје стране у великој мери помоћи 
да се расветли привредна историја 
нашег краја, па и целе источне Србије. 
или, по речима госпође Francoise-
Marie Peemans, из дирекције Архива 
министарства иностраних послова 
Белгије ми размењујемо инвентаре 
како бисмо сагледали заједничку 
прошлост. и то се наставља од тренутка 
када је историјски архив у Неготину 
организовао запажену изложбу 
под називом „Белгијска пруга – 
фотографије, документa и материјални 
предмети поводом 120 година прве 
индустријске пруге у Србији“ („VOIE 
BELGE – 120 ans de la premiere voie 
industrielle en Serbie -photographies, 
documents, objets materiaux“), 11.x“), 11.), 11. 
маја 2007. године у просторијама 
Тодорчетовог конака у Неготину. ü

 N ненад војиновић
историјски архив Неготин
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У времену од 29. октобра до 1. 
новембра 2008. године запослени из 
историјског архива Београда боравили 
су у Будимпешти на позив Архива 
града Будимпеште. Сарадња два 
архива почела је 2003. године када је 
будимпештански архив учествовао 
на изложби историјског архива 
Београда „Дунавом кроз време“, 
а која је отворена поводом Друге 
међународне дунавске конференције 
за уметност и културу (одржане 17 
– 20. септембар 2003.). На изложби 
„Дунавом кроз време“приказана је 
слајд презентација докумената Архива 
града Будимпеште, која је концепцијом 
и избором докумената допунила 
изложбену поставку. отварању изложбе 
присуствовао је заменик директора 
Архива града Будимпеште господин 
Андраш Хорват.

Наставак сарадње уследио је 16 
-17. новембра 2004. године када 
је директорка историјског архива 
Београда др Бранка Прпа позвана и 
присуствовала свечаности поводом 
отварања нове зграде Архива града 
Будимпеште, којом приликом су 
вођени разговори о проширењу сарадње 
између две институције.

Након тога, 31.05.2006. године 
историјски архив Београда посетиле 
су колеге из Архива града Будимпеште 
на челу са замеником директора 
господином Андрашом Хорватом 
и колегиницом Беом Барош. Том 
приликом  су посетиле депое, 
читаоницу, радионице за рестаурацију 
и конзервацију, књиговезницу и 
просторије за микрофилмовање грађе 
и упознале се са радом нашег Архива. 
Такође, вођени су и разговори о 
наставку сарадње.

затим, 20. септембра 2007. 

сарадња са архивом града будимпеште
колектив Историјског архива Београда посетио Архив 

града Будимпеште, Национални архив Мађарске и музеј 
и Архив Српске православне

епископије будимске у Сентандреји.
године, као гост Београда у оквиру 
манифестације Дани европске културне 
баштине, нашу институцију посетио је 
градоначелник Будимпеште господин 
Габор Демски у пратњи службеника 
амбасаде Мађарске, којом приликом су 
му уручене копије података о његовој 
породици из фондова историјског 
архива Београда

Првог дана боравака у Будимпешти 
директорка историјског архива 
Београда, др Бранка Прпа имала 
је аудијенцију код градоначелника 
Будимпеште  господина Габора 
Демског, којом приликом  је потврђена 
добра сарадња између два архива и 
дефинисане смернице за реализацију 
будућих заједничких пројеката.

Посета Архиву града Будимпеште 
(модерном наменски изграђеном 
здању) почела је добродошлицом 
заменика директора архива Андраша 
Хорвата, затим  презентацијом рада 
овог Архива (уз симултано превођење) 
и емитовањем слајд пројекције. 
Након тога гостима је приказана 
стална изложбена поставка техничке 
документације смештена у приземљу 
и на првом спрату Архива. Потом 
је  презентиран рад библиотеке и 
читаонице која у свом саставу има 
одељак за коришчење техничке 
документације, као и одељак за 
исчитавање микрофилм копија. 
У депоима су гостима приказане 
просторије са специјалним орманима 
за одлагање техничке документације, 
како стари дрвени ормани са рамовима 
за планове, тако и нови метални 
ормани са фијокама. затим су 
приказане архивске јединице у којима 
се чува грађа, као и рестауриране 
књиге. На врху модерног новог здања 
налазе се радионице за конзервацију 

и рестаурацију опремљене свом 
одговарајућом опремом, као и апарати 
за микрофилмовање грађе.

У оквиру посете овом Архиву 30. 
октобра 2008. године потписан 
је Споразум о сарадњи између 
историјског архива Београда и Архива 
града Будимпеште у циљу промовисања 
и јачања сарадње између две архивске 
институције главних градова Србије 
и Мађарске у складу са релевантним 
националним законодавствима на 
снази. Сарадња обухвата истраживање 
архивске грађе, размену репродуктивне 
архивске грађе, размену архивских 
стручњака, стручне литературе 
и искуства, те организовање и 
реализацију заједничких пројеката.

Наредног дана били смо у посети 
Националном архиву Мађарске којом 
приликом нам је презентован рад 
овог архива. Поред депоа, читаонице 
и радионица имали смо прилике да 
видимо старе и ретке повеље и печате 
припремљене и изложене поводом 
обележавања године Миленијума. Грађа 
овог архива потиче од 15. века Детаљно 
смо упознати са историјатом објекта у 
коме је смештен Архив, а који спада у 
изузетно грађевинско остварење. 

четвртог дана боравили смо у 
Сентандреји где смо посетили 
Саборну цркву, музеј и Архив Српске 
православне епископије будимске. 
Домаћин Коста Вуковић, кустос, 
исцрпно нам је објаснио изузетно добро 
идејно решену музејску поставку и 
упознао нас са радом Архива Српске 
православне епархије будимске чији 
се фондови сређују у сарадњи са 
стручњацима из Архива Србије од 1984. 
године. ü

 N килибарда Олга
историјски архив Београда
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Грађу која чини фонд „Хартије 
Милована Миловановића“ је преузела 
Краљевска влада, односно Министарство 
иностраних дела непосредно након 
Миловановићеве смрти 1912. године из 
његовог стана, од његове супруге Марије 
Миловановић, рођене Германи.

Поводом писања извесног дела српске 
штампе о овом чину као противправном, 
Министарство иностраних дела је 
посебним саопштењем за штампу дало 
образложење по коме је Краљевска 
влада донела одлуку о преузимању ових 
докумената. У саопштењу се наводи 
да је Миловановић као министар 
иностраних дела и председник владе у 
свом стану држао државна документа, 
који као такви нису његова, већ државна 
својина, да су они резултат његовог 
рада као државног службеника, да 
у случају његове смрти Краљевска 
влада има обавезу да их сачува, преда 
јавности којој су намењени и тако 
заштити државне интересе, те да је 
ово преузимање извршено у складу 
са законом. Поред разлога наведених 
у саопштењу, треба додати још један, 
који би се могао окарактерисати као 
главни, међу документима у његовом 
стану у Београду, у којем је тада било и 
странаца, рођака Марије Миловановић, 
се налазио и тајни уговор о савезу с 
Бугарском из 1912. године.

Део ових докумената, који је у том 
тренутку оцењен као актуелнији, 
је запечаћен и 5. јула 1912. године 
Министарство иностраних дела предало 
га је на чување Државној архиви.

Други део докумената, узетих из стана 
Милована Миловановића, који није 
предат Државној архиви, Министарство 
иностраних дела је задржало за своју 
Политичку архиву. Та документа 
чине грађу фонда „Хартије Милована 

хАРТИјЕ 
МИЛОВАНА 
МИЛОВАНОВИЋА

Миловановића“ и фонда „Хартије Јована Мариновића“, председника владе и 
министра, деде по мајци Миловановићеве супруге Марије Миловановић. „Хартије 
Јована Мариновића“ су такође, том приликом преузете из Миловановићевог стана. 

Грађа није била пописана, нити се било приступило њеном сређивању. Спакована 
је у сандуке 1914. године приликом паковања архиве МиД-а. за њу се не зна да ли 
се налазила у оном делу архиве МиД-а, који је октобра 1915. године био остављен у 
манастиру Љубостиња и касније однет у Беч или у делу који је преко Албаније однет у 
Рим. 

Политичка архива МиД-а 1924. године прераста у историјско одељење МиД-а, 
а на њено чело долази филолог, др Војислав Јовановић Марамбо. Марамбо је ове 
хартије 1924. затекао у сутуренском магацину МиД-а, у највећем нереду, разбацане 
и изгажене, са траговима блата и микроорганизама. Један њихов део је, свакако, 
изгубљен или неповратно уништен приликом сеобе кроз коју су прошле. Њихова 
рестаурација ја вршена у два наврата, 1925. и 1938. године.

Mарамбо се 1938. и 1939. године прихватио сређивања ове грађе. Грађа чини три 
кутије, односно 30 предмета, које је Марамбо формирао.

Фонд „Хартије Милована Миловановића“ обухвата период од 1836. до његове смрти 
1912. године. Највећи део докумената је из периода 1888. до 1912. године. 

Грађу прве две кутије чине списи и предавања Милована Миловановића који 
садрже документa делатности која су настала Миловановићeвим радом као 
професора на Катедри државног права на Великој школи у Београду, као и његовим 
проучавањем права, политике и историје дипломатије и, у нешто мањој мери, као 
последица његове политичке делатности у Народној радикалној странци и рада у 
државној служби. Треба, свакако, поменути и лична и породична документа, међу 
којима су и документа која се односе на Ђорђа Миловановића Ђошу, оца Милована 
Миловановића. 

У трећој кутији је Миловановићева преписка са истакнутим личностима политичког 
и културног живота Срба, али и странцима, пре свега пријатељима које је стекао 
током школовања у Паризу, који су потом доспели до највиших лествица државне 
управе и науке и помогли му у његовој државничкој делатности.

Милован Миловановић (1863-1912) је рођен у Београду, од оца Ђорђа Миловановића 
Ђоше из Жабара (Топола), правника и политичара. По завршеној гимназији у 
Београду, школовао се у Паризу, на Сорбони, где је дипломирао права 1884. и 
докторирао јануара 1888. године. Био је свестрано образована личност, изузетно 
даровит представник енергичне српске буржоазије, која је у доба Миловановићевог 
формирања као правника, професора, политичара  и дипломате осећала потребу 
да се повеже са развијеним делом света. ово основно европејско Миловановићево 
опредељење, засновано на шестогодишњем боравку у највишим париским круговима 
које је опчинио својом свестраном природом, шармом и позитивним хедонистичким 
карактером, комбиновано са идеологијом начела народности, коју је заступао, добија 
израз у  његовој научној и политичкој делатности.

По повратку у Србију 1888. године Миловановић није одмах започео  политичку 
каријеру. Као доктор права он се мудро опредељује за професуру на Катедри 
државног права на Великој школи у Београду, која му је омогућила да касније 
уђе у политику са већ изграђеним ауторитетом и именом стручњака и научника. 
Својим приступним предавањем „о парламентарној влади“ оставља снажан 
утисак. Његов повратак у Београд се поклапа  и са значајним послом израде новог 
либералног Устава за  Србију. Поред политичара, као представника странака, у састав 
уставотворног одбора улази и млади професор Велике школе, доктор права Милован 
Миловановић и постаје његов секретар. изучавао је изборну праксу у Данској, Белгији 
и Француској, извршио редакцију уставног нацрта и разрадио органске законе. 
он је први у изборном закону Србије применио начело народног представништва. 
овим ангажовањем његов углед је још више порастао. Та 1888. година представља 
годину снажног Миловановићевог продора у јавни живот Србије. он је 1891. године 
напустио Велику школу да би се посветио политици. Када је 1892. из политичких 
разлога отпуштен из државне службе Миловановић је писао молбе министру просвете 
и ректору Велике школе да буде враћен на Катедру. Тек 1896. је примљен, али на 
кратко, јер се убрзо поново вратио политици и својој бурној и енергичној државничкој 
каријери. он је 1908. године чврсто стао за кормило спољне политике Србије и ту 
остао све до 1912. године када је његова каријера достигла свој врхунац српско-
бугарским савезом. Те године, 18. јуна је Миловановић и умро. 

„Хартије Милована Миловановића“ омогућавају да се кроз његове списе и 
предавања из области права, политике и историје дипломатије упознамо са његовим 
идејама о парламентаризму, начелу народности, уставности и  погледима на спољну 
политику Србије који га увршћују у плејаду носилаца правне и политичке мисли 
Србије. 

Миловановићево европејство је било засновано на спознаји правих вредности 
европске културе. Та и таква спознаја је омогућавала и примену тих вредности на 
путу Србије ка европској парламентарној држави. Упознавање радова овог „градитеља 
победе“, како га је окарактерисао Димитрије Ђорђевић, управо може бити актуелни 
ослонац у настојању да се Србија, мудрошћу, знањем и искуством прошлости усмери 
путем напретка. ü

 N Ана кос
Архив Србије
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У претходном броју Архивског гласника 
говорили смо о могућностима за 
сређивање фотографске заоставштине 
Милоја П. игрутиновића, која се 
налази у још увек несређеној Збирци 
фотографија Архива Србије. Поред 
наведене Збирке, фотографије су 
заступљене и у фонду Поклони и 
откупи, као и на појединим другим 
местима. овог пута говорићемо о 
четири тома албума фотографија 
који носе наслов „Срби у рату на 
Балканском полуострву 1912. и 
1913. године“ и који се налазе у фонду 
реституције, а односе се на Први и 
Други балкански рат. 

Фонд реституције обухвата грађу 
коју су окупатори током оба светска 
рата однели из Србије, те су је касније 
споразумно вратили. Тако су трећом 
предајом, по списку 9, претпоставља 
се 1979. године (тачан датум не 
постоји), под тачком „Ц“ предата 
и четири тома фото албума која су 
названа „Срби у рату на Балканском 
полуострву у 1912. и 1913. години“. 
Место њихобог претходног боравка 
је „Политички архив I картон 824а“ у 
Бечу. Са албумима преузет је и списак 
фотографија на којима је дат њихов 
опис. На основу списка и прегледа 
фотографија види се да први том 
садржи укупно 122 фотографије (од 
броја 1 до броја 122), а да су заступљене 
следеће тематске целине:
1. српски политички и војни врх 
(председник владе, министар војни, 
престолонаследник, начелник главног 
штаба …),

„срби у рату на балканском полуострву 1�12. и 1�1�. години“

РАТНИ АЛБУМ САМСОНА ЧЕРНОВА ИЗ БАЛкАНСкИх РАТОВА

2. турски заробљеници у Београду,
3. српски санитет,
4. српска авијатика, 
5. Скопље после Кумановске битке,
6. Битољ и српска војска после 
Битољске битке,
7. Друга српска армија приликом 
опсаде Једрена.  
Други том садржи укупно 124 
фотографије (од броја 123 до броја 
246), а заступљене су следеће тематске 
целине:
1. Друга српска армија приликом 
опсаде Једрена, 
2. Друга српска армија након пада 
Једрена.
Трећи том садржи укупно 124 
фотографије (од броја 247 до броја 
370), а заступљене су следеће тематске 
целине:
1. Друга српска армија након пада 
Једрена,
2. опсада Скадра. 
четврти том садржи укупно 122 
фотографије (од броја 371 до броја 
492), а заступљене су следеће тематске 
целине:
1. опсада Скадра,
2. рат против Бугара 1913. године 
(Други балкански рат).

Такође је утврђено да у Збирци 
фотографија постоје два тома фото 
албума под називом ,,Балкански рат 
1912-1913“ која носе бројеве II и IV, са 
потпуно истим фотографијама, само 
подела на томове није иста (такође нам 
је познато да Војни музеј поседује том 
III албума „Срби у рату на Балканском 
полуострву у 1912. и 1913. години“ 

пошто га је добио на поклон од 
Панчевски Радета 1999. године).

Велики део тих фотографија је познат, 
јер је већ објављиван, само што је 
то чињено погрешно пошто су се те 
фотографије везивале за Први светски 
рат. Навешћемо као пример сталну 
поставку „Српске куће“ на Крфу где је 
изложено најмање 5 тих фотографија, а 
везују се за повлачење преко Албаније 
1915. године. Разлог томе је што је 
Србија у веома кратком периоду од 
три године ратовала три пута (Први 
балкански 1912, Други балкански 1913. 
и Први светски рат 1914. године) те су 
оружје, униформа и учесници догађаја 
били истоветни све до повлачења преко 
Албаније 1915. године (то је последица и 
тога што се у Србији никада није радила 
критичка анализа војних фотографија).

Скоро све фотографије из наведеног 
албума су изузетно прегледне и јасне. 
Примећује се да их није снимао 
фотограф аматер, већ професионалац, 
свака од њих има дубљи смисао него 
што је сликање само појединих лица 
или предмета. Преко њих се види све 
оно битно у историјском тренутку што 
је аутор хтео да забележи, као и његово 
кретање са српском војском. 

Аутор је забележио и себе, на списку 
фотографија под редним бројем 327 
пише: Господин Самсон Чернов, дописник 
листа „Илустрације“  снима турске 
положаје.

Само име и фотографија неког 
фотографа нису довољни да бисмо 
цео албум прогласили његовим делом, 
међутим много је других чињеница које 
су нас од почетка упућивале на Самсона 
чернова.

Још пре него што смо дошли до 
списка самих фотографија за постојање 
списка рекао нам је Љубодраг Поповић, 
архивиста који је својевремено донео 
албум у Архив Србије. он нам је такође 
рекао да је аутор албума Самсон чернов. 
Међутим, никакву писмену потврду о 
томе нисмо имали све док нисмо почели 
да истражујемо рад за српску војску 
наведеног фотографа. 

чернов је сигурно ратни фотограф 
српске војске из оба балканска и Првог 
светског рата о коме се у задњих десетак 
година највише писало. Аутори следећих 
дела о њему пишу или га спомињу:
1. Марина зековић, Ратни сликари, 
фотографи аматери и дописници 
фотографи у српској војсци 1914-1918, 
Београд, 2001.
2. Стеван Јовичић, С камером и пушком: 
Драгиша М. Стојадиновић, Београд, 1999. 
3. Љубомир Сарамандић, Небојша 
Максимовић, Тамо далеко, Београд, 2006. 
4. Љубомир Сарамандић, Ходочашће на 

Бугарски војници који су пребегли на српску страну (два српска војника спроводе 
заробљене Бугаре 1913. године)
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Крф, Београд, 2004. 
5. Горан Малић, Допринос руских 
фотографа српској култури у ХIХ и ХХ 
веку, Годишњак, Београд, 2004, књига 
LI.

Самсон чернов је био француски 
држављанин, али је за себе говорио да 
је Рус јеврејског порекла. По професији 
је био сликар, бавио се фотографским 
и кинематографским снимањем. У 
Србију долази 1912. године, током 
Првог балканског рата као дописник 
француског часописа „илустрасион“ 
(L’Illustration). На основу албума „Срби 
у рату на Балканском полуострву у 
1912. и 1913. години“ можемо пратити 
његово кретање, био је у Београду, 
Нишу, Скопљу, Битољу, Солуну, Једрену 
и Скадру. Такође је са српском војском 
био и током Другог балканског рата. 
Све време врши фотографска снимања, 
а заједно са Ђоком Богдановићем, 
власником биоскопа Касина врши прва 
кинематографска снимања српске 
војске при опсади Једрена. Након 
балканских ратова, у августу 1913. 
године у официрском дому у Београду 
приредио је изложбу 400 или 500 
фотографија (подаци су различити, 
ми ћемо рећи 492) из тих ратова. 
Када је почео Први светски рат 1914. 
године поново је са српском војском, 
биће са њом и приликом преласка 
преко Албаније 1915. године, све је 
то овековечио својим необичним 
панорамским фотоапаратом. Већ 1916. 
године у лондону приређује изложбу 
о српском повлачењу кроз Албанију. 
Те 1916. године на Крфу прелази у 
православље, кум на крштењу му је 
био министар војни Божидар Терзић, 
крштењем добија име Александар. 
Након 1919. године губи му се сваки 
траг.

Једна од особености његових 
фотографија је, поред тога што су 
широког правоугаоног формата, са 
широким пејзажима (ако су сликане на 
отвореном) и то да за њега знамо да је 
често снимао исцениране фотографије 
на којима живи глуме мртве, а здрави 
болесне и рањене (такве поступке увек 
ћемо лакше прихвати као производ 
садашњости него прошлости).

за разлику од осталих који су на његов 
рад гледали са одобравањем, шеф 
обавештајног одељења српске војске 
Драгутин Димитријевић Апис је сумњао 
у његову исправност. за то су му давали 
повода Самсонови чести одласци 
у Румунију током борби, снимање 
војних објеката и веза са Мађарицом 
из Вараждина иако је у Русији имао 
жену и децу. Доктор Рудолф Арчибалд 

Рајс у својој књизи „Шта сам видео и 
проживео у великим данима“ говори 
доста непохвално о чернову јер сматра, 
поред осталог, да је он то радио због 
добре зараде. 

око идентификације самих албума и 
одређивања њиховог аутора 

доста нам је помогао рад Горана 
Малића  Допринос руских фотографа 
српској култури у ХIХ и ХХ веку 
(Годишњак,  Београд, 2004, књига 
LI) где он у фусноти број 21 наводи 
следеће: „...садржаји неколико великих 
албума који се налазе у Архиву Србије 
у Београду, међу којима се неки воде 
као рад непознатог аутора, одговарају 
начину  и технолошком поступку 
фотографског рада С. чернова…“ (на 
основу овога претпостављамо да је 
аутор био упознат само са албумима из 
Збирке фотографија).

Пресудан је био текст Јеремије Д. 
Митровића Заборављени ратни сликар 
и сниматељ Самсон Чернов (зборник 
историјског музеја Србије, 15-16, 
Београд, 1979, стр. 75-80). између 
осталог, он се детаљније бави изложбом 
из августа 1913. године. Позивајући 
се на лист „Пијемонт“ говори како је 
изложба имала 400 експоната, а наводи 
следеће: „...слике Самсона чернова 
воде нас од првих српских победних 
корака, од Скопља, преко Битоља, на 
Скадар, од Скадра у Флорину, одводе 
нас у Једрене, у Селимову џамију, где 
српски официри стоје достојанствено 

(…) оне нас проводе кроз једренске 
ровове, уводе у земунице, где су под 
слојем снега Срби чекали наперених 
пушака и у фијуку ветра лили крв за 
небрата. изводе нас на разна гробља, 
једренска, тарабошка, битољска...“ 
Све се то изузетно јасно види на 
наведене 492 фотографије. Такође 
значајан је и податак из наведеног 
текста да је официрска задруга у 
Београду откупила све изложене 
експонате и затим их сама продавала, 
то нам објашњава како су многе од 
тих фотографија сачуване у већим 
количинама и на разним местима.

Свако ко је претходних дана погледао 
оно што нам је Самсон чернов оставио 
у свом албуму „Срби у рату на 
Балканском полуострву у 1912. и 1913. 
години“ није остао равнодушан према 
јасноћи и лепоти самог фотографског 
материјала, као ни према приказаним 
призорима, од оних ратних до оних 
најобичнијих, свакодневних из живота 
српског војника.

Даљи планови у Архиву Србије су 
сређивање фото албума, при чему би 
се поред обавештења са списка дала и 
дубља анализа фотографија тамо где је 
то за сада могуће. ü

 N саша Ђ. ружесковић
Архив Србије

Српски рањеници код Ретке–Букве (фотографија је из Другог балканског рата 1913. 
године, очигледно је да је фотографија исценирана, један војник глуми рањеника, а 
друга двојица му помажу)
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историјски архив у Кикинди је 
међуопштински архив за општине 
Кикинда, чока и Нови Кнежевац.  Као 
самосталана установа Архив делује 
од 1. 1. 1955. године, мада је као 
самостално архивско оделење у саставу 
Народног музеја постојао још од 1946. 
године. 

Архив располаже радним простором 
од 764м2, од чега површина депоа 
за смешај архивске грађе износи 
492м2, читаонице за коришћење грађе 
52м2, канцеларијског простора (4 
канцеларије) 94м2, а 146м2 отпада на 
ходнике, холове и санитарни чвор. 
Архив обавља спољну заштиту у 304 
евидентиране регистратуре са преко 
14000 метара дужних архивске грађе и 
регистратурског материјала. У самом 
Архиву смештено је 1600 метара 
архивске грађе, а она је распоређена 
у 345 фондова и 6 збирки. Временски 
распон грађе је од 1747. до 2000. 
године, а писана је на српском, 
мађарском, немачком и латинском 
језику.

Дванаест фондова (175 метара грађе) 
категоризовано је као културно добро 
од изузетног значаја, а двадесет и 
четири фонда као културно добро од 
великог значаја. Готово сви фондови 
су технички сређени, најстарији су и 
аналитички обрађени. Грађа из млађег 
периода користи се у управно-правне 
сврхе (тзв. оперативна грађа), док је 
старија грађа предмет интересовања 
истраживача (тзв. историјска грађа). У 
Архиву ради 10 радника од чега девет 
стручних.

Услови за обављање основне 
делатности су релативно добри. Ту 
се пре свега мисли на депое који су 
у ствари адаптиране канцеларије и 
затворске ћелије. Депои су уредни и 
обележени, односно постоји водич 
за сваки депо истакнут на његовом 
улазу (треба устројити и топографски 
показивач). Сређена архивска грађа 

смештена је у архивске кутије. 
Уредности депоа доприноси и редовно 
одржавање хигијене, као и прописно 
обележавање архивских јединица. 
Увођењем централног грејања створени 
су неопходни микроклиматски 
услови. ипак од техничке опреме, 
поред апарата за суво гашење пожара, 
потребно је још набавити термометре 
и хигрометре. Посебан проблем 
су полице за смештај грађе које су 
нестандардне, како по врсти материјала 
(комбинација метал-дрво), тако и по 
висини (до 5 м), а недостатак простора 
и средстава не дозвољавају набавку 
стандардних и прописаних.

опрема којом се располаже омогућује 
обављање основне делатности. 
Недостају међутим, средства за набавку 
савременијих рачунара, скенера, 
дигиталних камера и сл. неопходних за 
сређивање и обраду грађе. Познато је 
да ова опрема брзо застарева, а Архив 
нема могућности да издвоји значајна 
материјална средства за ове потребе.

Навикли смо и  трудимо се да све 
проблеме које имамо решимо сами. 
има међутим, таквих чије решавање 
превазилази нашу добру вољу и наше 
објективне могућности. Недостатак 
простора за смештај архивске грађе је 
наш највећи и непремостиви проблем. 
Буквално сваки милиметар простора 
је искоришћен и сликовито речено, 
нема више места за пријем ниједне 
фасцикле. Неће бити драматично 
ако се каже да је доведено у питање 
обављање основне делатности. Трајно 
и квалитетно решавање овог проблема 
видимо у адапатацији дела таванског 
простора зграде у којој радимо и 
просторија које већ користимо.

Просторије историјског архива 
Кикинда смештене су у згради 
бившег магистрата Великокикиндског 
диштрикта „Курија“ која се налази 
у центру Кикинде. зграда је објекат 
градитељске баштине Кикинде и 
проглашена је за културно добро од 
великог значаја. Саграђена 1839. године 
у стилу неокласицизма, најпре је била 
седиште магистрата Великокикиндског 
привилегованог диштрикта до његовог 
укидања 1876. године, затим седиште 
општинског суда, а данас је користе 
музеј, архив и локално аматерско 
културно-уметничко друштво. 

зграда је у више наврата 
реконструисана и реновирана. 
Последњи плански захват било је 
увођење система централног грејања 
пре неколико година. То је међутим, 
био само почетак неопходних радова 
које је требало извести. из тих разлога 
Архив је још 2002. године сачинио 

предлог плана за ревитализацију зграде. 
залагали смо се за ревитализацију по 
фазама узимајући у обзир средства 
која су потребна и радове које треба 
извести. Нажалост план никада није 
био предмет озбиљнијег разматрања. 

У међувремену, пре отприлике две 
године, почели су поново радови на 
згради, по нашем мишљењу оправдани 
(изолација влаге, замамена столарије, 
уређење дворишта и фасаде), али без 
концепта, несистематски и без правог 
договора са стварним потребама 
корисника. По принципу „ко ближе 
ватри“ вршене су интервенције. значај 
Архива као установе и проблеми 
које он има нису уважавани. зато 
смо сами сачинили идејни пројекат 
(припремила Бисерка илијшев, 
директорка) адаптације дела зграде 
„Курије“ за потребе историјског 
архива. Адаптацију је потребно 
извршити у приземљу, на спрату и на 
тавану зграде. Посебно инсистирамо 
на адаптацији постојећег таванског 
простора који је готово идеалан за 
реконструкцију, а добило би се око 
2000м2 корисног простора. за потребе 
Архива добило би се око 700м2, што 
је дупло већа површина од оне којом 
данас располажемо. Тиме би проблем 
простора дефинитивно био решен и 
Архив би добио неопходне услове за 
квалитетнији и ефикаснији рад на 
заштити архивске грађе. истовремено 
би се наставили  послови на очувању 
„Курије“ као зграде градитељске 
баштине и заштићеног непокретног 
културног добра у Кикинди. Потребна 
средства, с обзиром на укупну 
корист која би се реализацијом овог 
пројекта добила, не би требало да буду 
велики проблем (12.000.000,00дин.). 
Уз неопходну подршку локалне 
самоуправе, надлежних републичких 
и покрајинских органа овај циљ брзо 
може бити остварен. ü

 N Драгомир Томин
историјски архив Кикинда

ПРОБЛЕМИ ЧУВАЊА И ЗАшТИТЕ АРхИВСкЕ ГРАђЕ
 У ИСТОРИјСкОМ АРхИВУ кИкИНдА

„курија“, зграда у којој се налази 
историјски архив у кикинди

Данашњи изглед дела таванског простора 
„курије“



У издању историјског архива Београда 
објављена је књига Слободана Мандића 
Компјутеризација и историографија 
1995-2005, Београд 2008. Слободан 
Мандић рођен је у Кули, гимназију је 
завршио у Врбасу. Дипломирао је на 
Катедри за општу савремену историју 
одељења за историју Филозофског 
факултета у Београду. запослен је у 
историјском архиву Београда и стекао 
је стручно звање архивисте. објавио је 
неколико научних и стручних радова 
везаних за примену нових технологија 
у историографији и настави историје. 
Стручни је сарадник Семинара за 
друштвену историју у истраживачкој 
станици Петница. Администратор је 
интернет презентације Удружења за 
друштвену историју из Београда. 

Аутор се у овој књизи бави 
питањима везаним за могућности 
примене савремених технолошких 
достигнућа у историјској науци, 
трендом компјутеризације науке, 
утицајем примене информационо-
комуникационих технологија на 
методологију историјског истраживања. 
Управо радом на рачунарима у 
оквиру методологије историјске науке 
ствара се посебна дисциплина која 
од историчара захтева проналажење 
и испитивање, како могућности, тако 
и недостатака употребе рачунара у 
професионалном раду. 

Компјутеризација, нарочито утицај 
компјутера у савременом свету након 
открића World Wide Weba, односно 
комерцијализације интернета, одвојили 
су компјутере од чисто техничких 
потреба и извршили огроман утицај 
на науку. Превасходно, темом је 
обухваћен однос историјске науке 
и компјутеризације, тачније, аутор 
покушава да одговори на који начин 
и у којој мери је тренд свеопште 
компјутеризације утицао на историјска 
истраживања. Поред тога, дат је и  
кратак осврт на неке од најбитнијих 
каратктеристика информационог доба. 
Хронолошки књига обухвата период од 
1995 до 2005. године, али су увршћени 
и почетни подухвати у примени нових 
технологија са почетка деведесетих 
година XX века. 

Књига се састоји из три главна 
дела: Ка (пост)информационом добу, 
Компјутеризација и историографија 
1995-2005, Wеб адресар.  

П Р И к А З:
слободан мандИЋ, КомПјутерИЗацИја И 
ИсторИоГрафИја 1��5-2005, београд 2008.

Први део садржи преглед историје 
интернета и разрађује питање о 
важности компјутера за разумевање 
савременог доба. описан је историјски 
контекст који је довео до открића 
интернета, једног од највећих 
савремених чуда, који је уз политичке 
догађаје на концу XX века променио 
изглед савременог света. 

Други део почиње хронолошким 
прегледом примене рачунара у светској 
историографији до 1995. године. 
затим, приказују се проблеми везани 
за употребу рачунара у историјској 
науци. Тематски је подељен на 
поглавља: Комуникација, Интернет 
као информациони ресурс, Технике 
за претраживање информација 
– хибридни каталози за историчаре, 
Проблем цитирања електронских 
извора, Критички осврт на коришћење 
материјала преузетог са Интернета, 
Настава историје и нове технологије. 
Аутор ставља акценат на примену 
информационо – комуникационих 
технологија (ICT), док је улога 
рачунара у обради података, што је, 
како се истиче, некада била њихова 
примарна улога у историјској науци, 
стављена у други план. Још нека од 
питања која окупирају пажњу у одељку 
Интернет као информативни ресурс 
су дигитализација архивске грађе, 
електронски историјски извори, 
презентација научних резултата. 
Такође у овом одељку се налази и 
кратак преглед главних пројетака 
дигитализације у свету и код нас. 
Поглавље о техникама за претраживање 
информација даје темеље за стратегију 
лакшег сналажења и проналажења 
жељених информација на светској 
мрежи. Веома важно питање односа 
наставе историје и нових технологија 
обрађено је у правцу испитивања 
могућности за повећање интересовања 
за историју код ученика уз помоћ 
савремене технологије.

Трећи део је Wеб адресар у коме се 
налази велики број адреса са врло 
корисним кратким приказима садржаја 
одређених интернет презентација 
подељених по тематским областима: 
Историја и компјутеризација 
(удружења и организације, 
конференције, семинари, онлајн 
публикације), Предметни каталози, 
Аудиовизуелни извори, Историјски 

часописи – електронска издања еx-
Yu, Проблем цитирања електронских 
извора, Настава историје и нове 
технологије, Историјске карте и 
мултимедијални атласи, Хладни рат.

Следи списак извора и литературе, 
извори илустрација, индекс личних 
имена. Књига садржи богат научни 
апарат и илустрације преузете са 
интернета које прате текст. 

очигледно је да аутор свесно није хтео 
да иде у превелику дубину у анализи 
појединих проблема, првенствено 
са циљем да и оним неупућенима, 
или онима који још увек зазиру од 
употребе нових технологија, у форми 
краћег прегледа, пружи један краћи 
информативни водич. 

објављивање ове књиге је значајно 
за научне и стручне раднике у области 
друштвених наука, пре свега историје, 
за студенте, наставнике историје 
и ученике, као и за све оне који се 
занимају за актуелна кретања у светској 
историографији.

Када се све узме у обзир, још 
недовољан број публикованих радова на 
ову тему код нас, ова књига представља 
пионирски подухват на тему утицаја 
нових технологија на историографију и 
архивистику што је можда и најважнији 
домет ове књиге. ü

 N Јелена Митровић
историјски архив Београда  



ВОдИЧ кРОЗ ФОНдОВЕ МАђАРСкЕ 
ПРОВЕНИјЕНцИјЕ дО 1918. ГОдИНЕ У 

ВОјВОђАНСкИМ АРхИВИМА
Делегација Друштва архивских 

радника Мађарске посетила је 2004. 
године Србију, тј. архиве у Војводини 
и Покрајински секретаријат за 
образовање и културу. овом посетом 
започето је обнављање културних и 
стручних веза између архива Мађарске 
и Војводине. Већ 2004-2005. године 
дошло је до потписивања споразума 
о узајамној сарадњи између стручних 
друштава (Друштво архивских радника 
Мађарске, Друштво  архивских 
радника Војводине) и архива (Државни 
архив Мађарске, Архив самоуправе 
Бач-Кишкун жупаније, Архив града 
Будимпеште, Архив Војводине, 
историјски архиви Сента, Суботица, 
Панчево и Нови Сад). Сарадња се 
остварује преко узајамних посета 
архивским манифестацијама, 
истраживања и организовања 
заједничких изложби.

овај споразум је омогућио 
пописивање фондова мађарске 
провенијенције у војвођанским 
архивима. На сакупљању 
података за ову публикацију 
радили су иштван Фодор, 
директор историјског архива 
у Сенти и ержебет Апро, 
заменик директора Архива 
жупаније Бач-Кишкун у 
Кечкемету. Рад је објављен 
у оквиру едиције „Архивски 
извори Карпатске низије“, у 
издању Друштва архивских 
радника Мађарске и Архива 
главног града Будимпеште 
под насловом ВОДИЧ КРОЗ 
ФОНДОВЕ МАЂАРСКЕ 
ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ ДО 1918. 
ГОДИНЕ У ВОЈВОЂАНСКИМ 
АРХИВИМА. овај Водич 
издат 2008. године садржи 
податке о фондовима 
мађарске провенијенције у 
Архиву Војводине и у девет 
међуопштинских архива 
до 1918. године на основу 
постојећих података из 
2005. односно 2006. године. 
С обзиром на то да има 
фондова у којима још није 
извршена периодизација, или 
је није било могуће извршити, 
објављена је и грађа до 1944. 
године, или у случају школских 
фондова и до 1979. године.

Свеска је намењена 
истраживачима због чега је, у 
њиховом интересу, на основу 
архивских информативних 

средстава попис постојеће архивске 
грађе израђен у проширеној верзији, 
тј. фондови су презентирани до 
нивоа серија, а у случају дупликата 
матичних књига даје се детаљнији 
увид у дупликате или оригинале 
црквених матичних књига свих верских 
заједница. Неки архиви имају и збирку 
дупликата државних матичних књига од 
1895. године, иако то није општа појава.

После уводне речи у Водичу се даје 
кратак преглед административно-
територијалних промена у Војводини, 
архивског законодавства и правила 
која се односе на начин коришћења 
архивске грађе. Попису архивских 
фондова по архивима увек претходи 
кратак историјат установе са 
најважнијим информацијама  за 
истраживаче.

Фондови у Водичу  распоређени су у 
три велике групе:

А. државни органи, установе, 
организације и друге јавне установе,

Б. породични и лични фондови,
Ц. збирке.
 Унутар ових главних група фондови 

су подељени по временским периодима 
(до краја феудализма - до 1848. године; 
од почетка капитализма од 1849. до 
1918. године; 1941-1944/45;  фондови 
после 1945. године). Унутар ових група 
и подгрупа фондови су поређани по 
хијерархији стваралаца архивске 
грађе или по њиховој територијалној 
надлежности. Називи фондова као и 
седиште стваралаца архивске грађе 
дати су на мађарском језику (на основу 
именика насеља из 1913. године, али 
у складу са савременим правописом), 
или ако је фонд укинут раније онда на 
службеном језику историјског периода 
у којем је стваралац архивске грађе 
деловао.

за сваки фонд наведене су 
граничне године грађе, а код 
збирки отвореног типа дате су 
само године најстаријег списа.

Количина грађе изражена је 
у дужним метрима. Код неких 
фондова, због недостатка 
података о количини у дужним 
метрима, или због превелике 
количине грађе, наведен је и 
број инвентарних јединица. 
Код сваког фонда дат је његов 
назив (на мађарском и на 
српском језику),  граничне 
године и количина грађе. 
Наведени су такође и подаци о 
језику списа (старославенски, 
латински, немачки, мађарски, 
српски, итд.) и врсте израђених 
информативних средстава.

Као јавне установе од општег 
значаја Архив Матице српске 
(збирка рукописа) и Архив 
Српске академије наука и 
уметности са седиштем у 
Карловцима нису саставни део 
војвођанске архивске мреже, али 
ипак су представљене кратким 
историјатом и подацима о грађи 
коју чувају.

Коришћење овог Водича 
олакшавају географски, именски 
регистар и регистар назива 
установа, фондова и њихових 
серија. ü

 N Золна Матијевић
 историјски архив Суботица


