Прикази
Др Драган Богетић, Нова стратегија спољне политике
Југославије 1956–1961. Београд, Институт за савремену историју,
2006 (380).
У којој мери наше представе о сложеним политичким збивањима из недавне
прошлости одступају од њихове стварне садржине, најбоље се можемо уверити листајући релативно ретке радове из области послератне дипломатске историје Југославије, засноване на богатој спољнополитичкој документацији која је годинама
лежала неискоришћена у депоима архивских институција. Један од таквих радова је
свакако и монографија др Драгана Богетића Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961, која је недавно изашла у издању Института за савремену историју из Београда. Овај аутор се убраја у најбоље познаваоце послератне спољне политике Југославије и опште историје хладног рата, чије је дугогодишње занимање и
темељни рад у домаћим и страним архивима резултирало бројним монографијама,
тематским зборницима грађе, чланцима и прилозима импресивног стручног домета.
Књигу, уз веома инструктиван увод, чине четири обимна поглавља. Прво је
посвећено процесу прерастања југословенских доктринарних начела (у великој мери преузетих из Нехруове доктрине Панч Шиле) у спољну политику несврстаности; друго, сукобљавању Југославије са Западом и са Истоком истовремено, због
новопрокламоване међународне стратегије; треће, искушењима на путу пробијања
поново наметнуте опште међународне изолације; четврто, дефинитивном окончању
југословенског спољнополитичког лутања и експериментисања – од савезништва са
Истоком, преко тесног везивања за Запад до широког отварања према светском Југу. Унутар ових широких тематско-хронолошких поглавља материја је изложена
кроз више десетина мањих целина, мисаоно кохерентних и уклопљених у општу
нит приче о обликовању и сталном преобликовању спољне политике Југославије
током друге половине 50-их година.
Своје истраживање аутор је засновао на, до сада углавном некоришћеној, изворној грађи свих релевантних архивских институција: Дипломатског архива Министарства спољних послова Југославије, Архива Југославије, Архива Председника Републике и лондонског архива Паблик рекордс офиса. Поред тога, Богетић је
истовремено користио и серије објављених историјских извора (на енглеском, руском и српском језику), мемоарску грађу, периодику, домаћу литературу и бројне,
код нас у већини случајева, необјављене и непознате радове страних аутора о хладном рату, који су на тај начин постали доступни и читаоцима на српском језику.
У којој мери је несврстана политика представљала, како се то данас често тумачи, „бекство из Европе“ и везивање за нама далеке и стране цивилизације, одговор у књизи је дат кроз анализу уплива Југославије на кључна међународна збивања и процесе, изложену у уводном поглављу. Већ тада Југославија је била тешко
оптерећена бременом дугова према Западу и потпуно немоћна да их сопственим извозом отплати, а истовремено и подмири увозне потребе. У таквој ситуацији Евро-
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па се Југославији, без обзира на њену географску припадност и цивилизацијску
блискост, чинила много удаљенијом и више претећом него прекоокеанска азијска и
афричка пространства. Међутим, оријентација на убрзану индустријализацију подразумевала је, опет, увоз опреме са Запада и обимне западне кредите. У том контексту, аутор указује на својеврсну противречност произашлу из наведене ситуације,
која је давала тон целокупној каснијој југословенској међународној стратегији –
политички, Југославија се све више приближавала новоослобођеним земљама Азије
и Африке, а економски, финансијски, технолошки и трговински остала је и даље тесно везана за Запад.
„Притиснута“ императивом сарадње са Западом, који је озбиљно угрожавао
опстанак постојећег система и приоритетном потребом нормализације односа са
СССР-ом, што је код дела партијског кадра будило старе илузије о повратку Југославије у социјалистички лагер, Југославија је средином 50-их грчевито трагала за
политичком алтернативом којом би избегла „челични загрљај“ једне од конфронтираних страна. Тој важној преломници југословенске спољне политике посвећено је
прво поглавље Богетићеве књиге. У њему су детаљно расветљени „сужавање“ односа са Западом, успостављање тајне партијске преписке СКЈ и КПСС, привикавање Запада на југословенски „неутрализам“ и први контакти Јосипа Броза са будућим лидерима покрета несврстаности и упознавање са древном индијском филозофијом која је чинила основу већ изграђене несврстане политике Индије.
Сва искушења произашла из југословенске политике лавирања међу блоковима могу се посебно уочити у другом поглављу књиге, у коме се прате бурна збивања током 1956/57. године. За разлику од већине домаћих аутора, који су годинама на релативно идиличан начин представљали комплекс југословенско-совјетских
односа у то време, а посебно прву посету Јосипа Броза Москви после вишегодишњег сукоба двеју страна – аутор указује на сасвим супротну садржину привидног
приближавања Југославије табору социјалистичких држава. Сусрет Тита и Хрушчова у Москви, став Југославије према збивањима у Мађарској и Пољској и упорно југословенско одбијање да се укључи у лагер социјалистичких држава узроковали су, како каже аутор, „нови идеолошки спор, праћен старим оптужбама.“ Западне
силе нису у првом моменту проникле у сву суштину односа Београд–Москва и све
оштрије су осуђивале нови југословенски спољнополитички курс, сматрајући да је
он директно уперен против њих. Томе у прилог ишли су оштро сукобљавање Југославије са најјачим колонијалним силама Великом Британијом и Француском око
Суеца, прекид дипломатских односа са СР Немачком, југословенско подржавање
такорећи свих совјетских иницијатива током заседања ОУН. Директна последица
свега овога било је отказивање најављене посете Јосипа Броза САД и обустава америчке војне помоћи.
Посебно је оригинална и инструктивна Богетићева елаборација односа Југославије са несврстаним земљама. Указујући на бројне проблеме са којима су се суочавали званичници из Београда у реализацији политике „мирољубиве коегзистенције“, аутор умногоме одбацује идеализован стереотип о природи сарадње Југославије са несврстаним земљама и даје обиље података који говоре о инкомпатибилним ставовима каснијих лидера њиховог покрета, узајамном неповерењу и сумњи,
о персоналној страни контаката која је често била далеко од идеалне, различитим
интересима и погледима о потреби јединственог деловања у међународној заједници. Ти делови текста су посебно важни, и свакако сасвим нови и посебно вредни.
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Други југословенско совјетски сукоб 1958/59, који је у много чему подсећао
на Титов сукоб са Стаљином десет година раније, детаљно је обрађен у трећем поглављу књиге. Објављивање Програма СКЈ било је повод за оштру кампању совјетских комуниста против политике југословенског руководства, која је окарактерисана као дефинитивно напуштање концепта марксизма и социјалистичке изградње
друштва. Иако је опасна конфронтација Југославије са СССР-ом на кратко ублажена јединственим наступом двеју страна у ОУН око кризе на Блиском и Далеком истоку, са несмањеном жестином давала је тон односима Београда и Москве током
последњих двеју година пете деценије. Уз анализу овог идеолошког и међудржавног сукоба, Богетић је упоредо пратио сталну смену успона и падова који су перманентно давали тон односима Југославије са „другом страном“, са западним силама.
Покушавајући да се приближи афро-азијским земљама пружањем безрезервне подршке процесу деколонизације, Југославија се истовремено удаљавала од Запада, а
самим тим све више себе доводила у опасно стање међународне изолације. Конфронтирала се и са Истоком и Западом, а није успела да избори жељену политичку
и економску компензацију на светском Југу.
У последњем поглављу Богетић руши актуелан стереотип о идиличним односима Јосипа Броза и будућих лидера покрета несврстаности. Користећи се богатим
емпиријским материјалом, он указује на отпор и резерве Нехруа и других утицајних државника из Азије и Африке према идеји формирања „трећег блока“, односно
покрета ванблоковских држава. Ближим упознавањем са персоналном страном контаката иницираних у овом контексту, појашњавају се све оне цивилизацијске, историјске, политичке, економске и регионалне разлике које су раздвајале ванблоковске
земље и отежавале реализацију југословенске идеје о њиховом организованом и заједничком наступу у међународним односима. У том смислу је Брозова иницијатива из 1961, да Београдска конференција прерасте у оснивачки скуп покрета несврстаних, претрпела потпун неуспех због отпора управо оних земаља које ће касније,
уз Југославију, бити њени кључни носиоци. Оповргавајући на тај начин преовладавајуће становиште у домаћој, па и страној литератури, да је на поменутом самиту
створен покрет ванблоковских држава, аутор нас уводи у сву сложеност и природу
веза које су постојале међу овим државама и историчност процеса институционализације њихове сарадње, детаљно анализирајући све његове модалитете и стадијуме.
Монографија др Драгана Богетића Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961 може неспорно послужити као инструктивно штиво и домаћим
дипломатама и политичарима, као извор корисног историјског искуства у сфери
њихове делатности. У сваком случају, бар што се историчара тиче, она ће сигурно
представљати солидну основу за изучавање било које од релевантних тема савремене дипломатске историје некадашње југословенске државе. Допадљив стил писања
и способност аутора да сложене финесе „високе политике“ учини блиским и занимљивим свима онима који политику доживљавају само као нужно зло, допринеће
да се за ову књигу заинтересује и с пажњом је прихвати и шира читалачка публика.
(Нада Петровић)
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Богдан Лекић, Архивистика, Београд, Завод за уџбенике и
наставна средства, 2006 (309).
Уџбеници и приручници обично се појављују у размаку од две до три деценије, када дата научна дисциплина искорачи са новим сазнањима и достигнућима. Таква издања су најчешће резултат рада више аутора или бројног тима. Слична је ситуација и када је у питању архивистика у Србији и бившој Југославији. Први приручник код нас који је објавила Државна архива у Београду 1959. писала су чак 22
аутора, од којих троје слове као приређивачи. Други приручник у издању СДАРЈ
објављен 1977. такође је резултат рада више аутора, тако да се за ово издање пре
може рећи да је добро укомпонован зборник радова него приручник. У међувремену објављено је и неколико приручника који обрађују поједине сегменте архивске
делатности, или се пак радило о уџбеницима за средње усмерено образовање.
У 2006. години појавио се уџбеник из архивистике који је написао само један
аутор. Реч је о уџбенику Архивистика др Богдана Лекића, који је објавио Завод за
уџбенике и наставна средства у Београду. Аутор је историчар по образовању, архивски саветник и доктор архивистике, просветни радник на почетку свог радног
века, потом архивиста у Историјском архиву Београда, начелник одељења у Архиву Србије и помоћник директора у Архиву Југославије до одласка у пензију. Богдан
Лекић је у току дугогодишњег рада у архивским установама дао значајан допринос
развоју архивске струке и службе: предавао је Архивско законодавство на Стручном течају за архивске раднике у Србији, био председник Архивског већа при Архиву Србије и Савета за научни рад СДАРЈ, главни и одговорни уредник часописа
Архивист, аутор око 100 стручних и научних радова и 17 књига и друго. Резултате
својих радних и управљачких активности, стручних и научних напора објединио је
и синтетизовао у уџбенику који је сада ставио на увид и коришћење стручној и научној јавности. При изради уџбеника користио је резултате архивистике у Србији,
бившој Југославији, САД и развијеним земљама у Европи.
Структуру књиге конципирао је у 15 поглавља: Архивистика као наука; Архиви и архивска грађа; Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван
архива; Преузимање и смештај архивске грађе; Комплетирање архивске грађе; Сређивање архивске грађе; Информативна средства; Аутоматизација архивског система информисања о архивској грађи; Публиковање архивске грађе и архивских информативних средстава; Коришћење архивске грађе и књижног фонда; Физичка и
техничка заштита архивске грађе; Архивски кадрови; Смештајни простор и техничка опрема; Архивско законодавство. Свако поглавље је подељено на више потпоглавља и мањих сегмената. Из структуре и садржаја књиге може се закључити да се
ради о до сада најпотпунијем и најкомплетнијем делу из ове области.
У уводу аутор је пошао од сазнања да је архивистика дуго времена сматрана
помоћном историјском науком. Архиви су се тада бавили само преузимањем, смештајем и давањем на коришћење архивске грађе. Насупрот томе архивска делатност се данас темељи на научно-истраживачком раду, користи знања из више научних дисциплина и даје обједињена и поуздана знања. Предмет њеног рада стално се
проширује и усложњава (нове врсте докумената, нове подлоге и техника на којима
настају савремена документа, потреба за информацијама из архивских докумената
стално се повећава). Научни рад у архивима био је тема више међународних и до-
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маћих архивистичких скупова. У више страних земаља постоје средње школе и катедре на факултетима и научни институти за архивистику. Истакнути архивисти су
уважени стручни и научни радници и признати ствараоци у својој земљи. Код нас
се архивистика још увек бори за своје место.
Аутор дели архивистику на: архивску теорију и праксу; архивистику у ужем
смислу и архивистику у ширем смислу, која обухвата физичку и техничку заштиту
архивске грађе, архивску технику, историју архива, архивске службе и ствараоце
архивске грађе, архивско законодавство, образовање и усавршавање архивских кадрова. Архивистика као самостална научна дисциплина, закључује аутор, користи
достигнућа помоћних историјских наука и неких научних дисциплина (палеолографије, дипломатике, хронологије, генеологије, историјске географије, хералдике, археографије, хемије, информатике и других ).
У уводном поглављу уџбеника објашњава појам и функцију архива: управну,
културну и научну; значај, дефиниције и врсте архивске грађе, укључујући и ону
насталу на најновијим подлогама, настанак архива и развој архивске службе у страним земљама и код нас, архивска тела код нас и у свету: Главни архивски савет,
Архивско веће при Архиву Србије, заједнице архива, Међународни архивски савет,
Округли сто архива, Међународни архивски конгрес, часопис Архивум, Међународну архивистичку библиотеку, Међународни архивски течај у Паризу и друго.
У оквиру заштите архивске грађе ван архива Лекић пише о правима и обавезама стваралаца и ималаца регистратурског материјала и архивске грађе (о институту претходне заштите, изради Листе категорија регистратурског материјала са
роковима чувања, одабирању, сређивању и предаји архивске грађе архиву) и правима, обавезама и надлежностима архива (евиденцијама о регистратурама и архивској
грађи у њима, стручном надзору над грађом, помоћи коју архиви пружају ствараоцима и имаоцима грађе и др.). Посебан акценат ставља на валоризацију архивске
грађе коју дели на архивистичку у регистратури и историјску у архиву. За ова другу сматра да се састоји од валоризације унутар једног фонда, затим у оквиру исте
групе фондова и у склопу свих фондова у архиву. Критеријуми за валоризацију архивске грађе су: значај ствараоца фонда, садржајна вредност докумената, време настанка докумената, количина докумената, спољна и друга обележја докумената. У
погледу преузимања и смештаја грађе у архиве Богдан Лекић се придржава законских прописа: примопредаја само одабране, сређене и пописане архивске грађе после истека рока од 30 година; преузимањем архивске грађе из приватног власништва допуњују се постојећи архивски фондови, а снимањем грађе из страних и домаћих архива, откупом мемоарске грађе и других писаних извора комплетирају се
постојећи архивски фондови у архивима. У погледу формирања архивских фондова
и разграничења надлежности између архивских установа придржава се критеријума
из Упутства Архивског већа Србије из 1968 (статус правног лица, промена друштвено-политичког и државног уређења, корените измене у друштвено-политичком уређењу када долази до промена у карактеру, организацији и надлежности
творца фонда; уступање у надлежност регионалних архива републичких институција на њиховој територији).
Поступак сређивања архивске грађе аутор групише у три основне фазе: припрема архивске грађе за сређивање, израда Прелиминарне историјске белешке о
фонду и класификација и систематизација архивске грађе. Сваку од ових фаза посебно посматра и разрађује, са акцентом на значају утврђивања историјата творца
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фонда и избору принципа за сређивање грађе (принцип провенијенције и принцип
слободне провенијенције). У сређивању архивске грађе бивших друштвено-политичких организација наводи принцип организационе структуре. Сређивање збирки
фотографија, плаката, географских карата, мемоарске грађе, звучних записа, затим
збирки varia, личних и породичних фондова се врши на основу посебних упутстава
архивске службе Србије.
Сређивање архивске грађе аутор дели на стручну и научну обраду грађе. У
стручну обраду сврстава: разграничење архивске грађе на фондове, издвајање безвредног материјала, класификацију и систематизацију грађе, смештај грађе у инвентарне јединице, исписивање идентификационих и заштитних ознака на документима и инвентарним јединицама. Под научном обрадом подразумева: проучавање архивских фондова и литературе о њима ради утврђивања фондовских целина,
избор принципа за сређивања грађе, израду Прелиминарне историјске белешке, израду унутрашњег описа садржаја инвентарних јединица. Каква год да се подела направи очигледно је да се у архивском раду преплићу стручни послови са научним
методама и приступима у раду, који су у данашњој архивистици све присутнији. У
погледу сређивања грађе у архивима указује на нужност целовитости фондова и
сређивање по принципу првобитне провенијенције, који је усвојен на Међународном конгресу архивиста 1910. и прихваћен у свету и код нас. Ове принципе по
угледу на искуства француских архива прихватила је после оснивања (1900) Државна архива Краљевине Србије и своје фондове разврстала на четири групе: политички, историјски, административни и законодавно-судски. Лекић истовремено износи и историјат сређивања грађе по принципу слободне провенијенције, који је
код нас нешто више присутан тек у другој половини XX века.
У поглављу о информативним средствима указује да се она стално усавршавају, од крајње сумарних до аналитичких. Француски архивисти, истиче Лекић, то
називају „посебном доктрином“. Архивске службе у свету настоје да се ова средства израђују на једноoбразан начин, уз остављање могућности самоинцијативе да
креативни архивисти могу израђивати и нове облике информативних средстава.
Аутор наводи две основне врсте информативних средстава: сумарни и аналитички,
односно инвентари и водичи. Анализирајући архивску праксу у развијеним земљама евидентира и пише о садржају свих врста информативних средстава: нумерички
реперториј, сумарни инвентар, аналитички инвентар, прегледи фондова, специјални (тематски) инвентари, анализе фондова, каталози, пописне листе, регеста, претходни или прелиминарни инвентари, детаљне или специјалне листе, књиге акцесије, индекси и друго.
Информативна средства у нашој земљи сврства у три групе: информативна
средства, евиденције; општа информативна средства; научна информативна средства. У прву групу убраја: информативна средства, односно евиденције које архиви
воде о регистратурама, регистратурском материјалу и архивској грађи ван архива,
која су у функцији заштите архивске грађе у настајању (регистар активних регистратура, регистар регистратура престалих са радом, картотеку и досијеа регистратура); информативна средства евиденције о смештају архивских фондова и збирки
у архивским депоима (топографски показивач, водич кроз депо, преглед фондова и
збирки, попис фондова и збирки и др.); информативна средства евиденције о снимљеној архивској грађи из других архива; информативна средства евиденције о коришћењу архивске грађе у архиву и информативна средства евиденције о техничкој
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заштити архивске грађе. Очито је да се овде ради о општим евиденцијама које истовремено имају и својства информативних средстава. У општа информативна средства аутор убраја: књигу пријема архивске грађе, општи инвентар, досијеа фондова
и збирки, преглед фондова и збирки, водиче кроз фондове и збирке, топографски
показивач, водич кроз депо и попис раритета. У научно-информативна средства
убраја: водич кроз архивску грађу архива, сумарни инвентар, сумарно-аналитички
инвентар, аналитички инвентар, регест, каталог и индексе. За све врсте инвентара
објашњава појам и порекло назива, намену, наводи структуру, садржај, начин израде, врсту и друго што је од значаја за њихову израду и коришћење.
Аутоматизацију архивског система посматра као предност информисања о
архивској грађи. У вези са тим указује на ваљаност припрема за прелазак на овај
систем, које се састоје у следећем: да се проуче међународни архивски стандарди у
обради података; да се проучи досадашњи систем обраде података у архиву; да се
утврде јединствени стандарди описа архивске грађе; да се класична информативна
средства у архивима прилагоде компјутерској обради; да се утврде јединствене базе
података и њихова унутрашња структура. Аутор даље разрађује особености и предности компјутерске обраде података, уређаје и програме – опште и наменске, једнокорисничке и вишекорисничке, локалну и даљинску мрежу (интернет). У оквиру
ове теме Лекић пише и о општим међународним стандардима за опис архивске грађе (ISAD-G) које је урадила група аутора 1992, а који се састоји од 26 елемената за
израду информација о архивској грађи са 7 подручја. У даљем раду разрађује правила за опис, наводи елементе описа, међународне стандарде архивистичког нормативног записа за правна и физичка лица и породице, даје могући садржај структуре
архивске базе података. На крају констатује да постоје правила за опис посебних
врста архивске грађе (филмова, карата, повеља, компјутерских записа и других).
У поглављу Публиковање архивске грађе и информативних средстава поред
општих констатација о циљу, задацима и значају публиковања архивских докумената и информативних средстава о грађи наводи прве издавачке подухвате ове врсте у свету и код нас. У вези са тим истиче да су се архиви у бившем СССР изборили да се сврстају у научне установе. Код нас су се у почетку овом делатношћу бавиле академије наука, потом и научни институти и архиви. Као потврду ове делатности наводи издавачке пројекте Војноисторијског института, ЦК СКЈ, Архива Србије и Архива Југославије после Другог светског рата. У даљем тексту пише о једнотомним и вишетомним издањима, структури зборника докумената, припреми и одабирању докумената за објављивање, унутрашњој и спољној критичкој анализи докумената за публиковање, изради прилога, научног апарата и илустрација у публикацијама.
У разматрању коришћења архивске грађе и књижног фонда у архивима полази од начела јавности и њихове доступности за оперативне, културне, школске, научне и друге потребе и потребне сарадње архива са другим институцијама на овом
плану.
Физичка и техничка заштита архивске грађе је као и у свим уџбеницима из
архивистике неизоставна тема. Богдан Лекић полази од превентивне заштите у регистратурама до архива где се ради конзервација и рестаурација грађе из свих временских периода и на свим подлогама и врстама материјала (пергамент, папир, фотографија, филм, микрофилм, магнетна трака, дискета, диск, компакт диск и хард
диск). У вези са тим наводи узрочнике оштећења архивске грађе из старијег и нови-
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јег периода, заштиту од неорганских и органских оштећења, разрађује конзервацију
и рестаурацију по фазама.
Савремени архиви имају знатно сложеније задатке и послове у односу на
претходна времена. Да би ваљано одговорили тим задацима архивима су потребни
образовани стручни и научни кадрови. Међутим, архиви у Србији ни до данас немају уређен систем образовања архивског кадра, како са средњом школом, тако и
са високом стручном спремом и последипломским студијама. Стручни архивски течај који од 1953. постоји при Архиву Србије уместо да се усавршава сведен је на
краће консултације и полагање стручног испита, а неки архиви су ван овог система
образовања. Већина европских земаља и земаља у окружењу има катедру за архивистику на факултетима и специјалистички смер на последипломским студијама.
Лекић примећује да су сродне струке у нашој земљи пронашле решења успостављањем одговарајуће катедре за библиотекарство на Филолошком факултету у Београду, односно постојањем музеологије као посебног предмета на Одсеку за историју
уметности Филозофског факултета у Београду. Само су архивисти у Србији још
увек препуштени сами себи. Решење оваг изузетно важног питања у нашој земљи
Богдан Лекић види у оснивању катедре за архивистику на неком од факултета.
У погледу смештајног простора, опреме и кадра аутор се ослања на стандарде
прописане Правилником о ближим условима за почетак рада архива и других установа заштите културних добара у Србији: зграда архива треба да буде ван саобраћајних комуникација и аеро-загађења, да буде на геолошки погодном земљишту и
ван речних токова и подземних вода, да има дворишни простор који је одваја од
окружења, да испуњава прописане стандарде у погледу статичког оптерећења конструкције зграде, електричне инсталације, распоредa просторија за смештај и коришћење грађе и за рад особља, за изложбе и друго.
Аутор даје приказ архивског законодавства у Србији: о иницијативама и напорима Кнежевине Србије у XIX веку за оснивање Државне архиве, о оснивању архивских средишта и архива после Другог светског рата, савезном и републичком
закону о архивима из 1950. и 1951, односно 1964. и 1967, о Закону о заштити културних добара из 1977. и 1990, законским прописима из ове области у Војводини и
на Косову и Метохији, подзаконским актима, стручним упутствима итд.
Уџбеник Архивистика је резултат ауторовог доброг познавања архивистичких дела код нас и у свету. За припрему књиге Б. Лекић је користио 196 наслова из
обимне домаће и стране литературе: приручнике (15), часописе (10), чланке (88),
стручне стандарде (38) и законске прописе (45). Појава овог уџбеника сведочи о високом стручном и научном нивоу аутора и његовом богатом искуству у области архивистике. Може се рећи да је ово његов дар струци којој је посветио скоро цео
радни век. Уџбеник који је пред нама је корисна књига за све оне који се спремају
за архивске посленике или то јесу, као и све оне који се на било који начин брину о
заштити, очувању, коришћењу, презентацији и изучавању архивске грађе као културног добра у нашем друштву и држави.
(Милић Ф. Петровић)
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Јован П. Поповић, Правни систем заштите архивске грађе и
регистратурског материјала и начин канцеларијског пословања
на нивоу Државне заједнице Србије и Црне Горе и република
Србије и Црне Горе. Београд 2003, (566).
Искусан архивски посленик Јован П. Поповић, после скоро четврт века од појаве књиге Збирка прописа из архивске делатности, поново се посветио нормативима који регулишу заштиту регистратурског материјала и архивске грађе на нивоу
државне заједнице и њених република. Закони, упутства, уредбе и правилници којима се регулише заштита архивске грађе у настанку и у архивима, сабрани и приређени на једном месту, представљају драгоцен приручник запосленима у архивима, у првом реду у спољној служби а затим у регистратурама.
Kњига не представља само збирку нормативних аката илустрованих обрасцима; она је у ствари афирмације архивистике као помоћне историјске науке и архива као најважнијих установа чувара националне баштине. Речено потврђује и
приређивач својим коментарима који прате нормативна акта. То само по себи говори о значају дела и потреби да се прихвати у архивској служби без обзира на то
што је југословенска федерација престала да постоји, јер ова нормативна акта помажу да се изврши разграничење федералних од републичких фондова.
Поповићева књига је донела облик погледа на стручну литературу. Зато треба
критички да се осврнемо и укажемо на јединствену појаву ове књиге настале и објављене у време када се још веровало да ће српска држава као федерација успети да
одоли притисцима анационалних црногорских сепаратиста, Срба који мисле да Црна Гора као држава мора да постоји поред Србије и спољног чиниоца оличеног у
великим силама Запада. Приређени нормативи, закони и упутства настали су од
1998. до 2003. године. Ово вредно дело српске архивистике садржи 29 нормативних
аката са коментарима. Аутор је применио исти метод као и приликом приређивања
закона и других нормативних аката 1979. године. Као и претходна, и ова књига је
намењена истом кругу читалаца.
Јован П. Поповић је настојао да пружи потпуну слику норматива. Истовремено је пружио могућу слику стања у савезним регистратурама. Нормативи и закони
су истовремено „дневник времена“ од разбијања федерације до стварања федералног провизоријума на три године. Грађа међутим остаје; она се из регистратура
прикупља у Архив Србије и Црне Горе, а приређени нормативи обезбеђују њено
даље чување.
Употреба прописа је практичан рад на чувању и прикупљању архивске грађе
и подстиче оригиналан приступ регистратурама различитих државних установа где
настаје грађа. Искуство Јована П. Поповића, које је стекао радом у Архиву Југославије, данас Архив СЦГ, указало је на нужност да се нормативи објаве на једном месту, у облику приручника, пошто само тако могу да буду примењени са лакоћом.
Коментари који прате основни текст закона или других норматива помажу кориснику да изврши разлагање категорија докумената приликом израде обавештајних
средстава, инвентара и сређивања у регистратури што је велико олакшање за архиве када грађу прими у сређеном стању архивски депо.
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Аутор отвара и питање историје институција бивше федерације, а архив је
институција која се изједначава са државом будући да чува памћење о њеном трајању, успонима и падовима. Тиме ова збирка закона и нормативних аката превазилази круту границу правних норми. Да додамо, правне норме имају универзалну
вредност, дуго трају и делују у различитим егзистенцијалним ситуацијама. Зато архивистичке правне норме неки пут изгледају двосмислено, али су увек у функцији
очувања традиције која је истовремено и савременост! Фондови који настају у разним институцијама су тесно повезани и узајамно допуњују савременост односно
непрекидно живе, без обзира на старост, кроз институције и свест појединца. Не
постоје мртви архиви. Због садржаја који чувају они су стално живи.
Нормативи покрећу интерес за рад на заштити, али помажу и корисницима.
Ипак ретко ко од историчара се посвећује проучавању нормативних аката о заштити архивске грађе. Нормативи обезбеђују изворе који се садржајно мешају. Са идејом да обезбеди и олакша коришћење норматива у регистратурама, аутор их је прикупио. Ово указује на још један искуствени став приређивача – свестан је да су
многи значајни догађаји или процеси прошли без бележака у времену када су се одиграли, али су остали споредни и често наизглед безначајни записи. Нормативна
акта, а посебно приложени прототип листе категорија регистратурског материјала,
средство су да се сваки значајан запис сачува и припреми за истраживаче – како
историчаре тако и за правнике, социологе, етнологе и друге. Листа категорија је изузетно важна, јер својим садржајем може да укаже на могућа сведочанства која су
брижљиво уклоњена или уништена.
Овај приручник архивисти треба да користе приликом обуке нових кадрова,
да тумачењем и разлагањем појединих одредаба закона и упутстава укажу на то да
архивска грађа није само књиговодствена, финансијска и административна грађа.
Тиме ће се избећи превремено или нестручно излучивање или, још горе, несавесно
којим би се закинула историјска наука без обзира да ли је у питању политичка, економска или историја уметности.
Нормативи омогућавају да се сваки фонд сведе на оно што је његова суштина, да се грађа ослободи баласта и у регистратурама спречи лакомислено уништавање архива у настајању.
Ово је најважнија идеја приређивача Јована П. Поповића. Правни систем заштите обезбеђује целину архивске грађе историчарима и осталима да одреде да ли
је извор поуздан и аутентичан. Ово чини да грађа једног фонда буде јединствен
сплет чињеница.
Правни систем заштите... обезбеђује регистратуре и архиве, указује на могућност „забрављања“ хранилишта докумената и на могућу расутост грађе и показује границе до којих грађа може да се истражује.
(Јован Пејин)
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Dr Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 2, Tuzla 2006 (310).
За непуну годину дана изашле су из штампе две изузетно вредне књиге (приручници-уџбеници) под истоименим насловом „Архивистика“ чији су аутори
угледни научници, врхунски познаваоци архивистике: проф. др Азем Кожар са Филозофског факултета у Тузли и др Богдан Лекић, дугогодишњи помоћник директора Архива Југославије у пензији. Те књиге су допринос архивистичкој теорији и
пракси не само у регионалним-државним локалитетима, већ уопште историографској и архивској науци. То је дар не само садашњим делатницима у архивима и регистратурама, већ и будућим генерацијама архивиста који раде или ће радити у овој
сложеној, осетљивој и изузетно одговорној делатности. Обе књиге су засноване на
дугогодишњој успешној пракси, стеченим сазнањима аутора и на методологије научног истраживања.
Књига Arhivistika u teoriji i praksi 2 је наставак студије Arhivistika u teoriji i
praksi 1 која је такође у Тузли изашла из штампе 1955, стр. 220. Arhivistika u teoriji i
praksi 2 први пут, како се у њој каже, „отвара нека нова питања босанскохерцеговачке стручно-научне архивистичко-историографске стварности, нудећи за нека од
њих изучене одговоре који обогаћују и изван босанскохерцеговачку архивистичку
теорију и праксу“. Она ће бити једнако корисна архивистима, студентима, историчарима, истраживачима и јавним радницима-политичарима. Публикација обрађује
до сада мало истраживану стручну и научну архивску проблематику у БиХ, па
аутор искуствено прагматично-стручним одговорима даје добра решења за неке од
тих проблема.
Дело садржи седам поглавља: 1. Архивистика и друштво; 2. Архивска дјелатност и транзиција друштва; 3. Вредновање регистратурне и архивске грађе; 4. Стандардизација архивске дјелатности, 5. Закључна разматрања; 6. и 7. поглавље чине
регистри и библиографија аутора.
У првом поглављу разматрају се следећа питања: односи између архивистике
и историје на регионалном босанско-херцеговачком локалитету; архивистика са
једне стране, култура, демократија и етика са друге; политички утицаји на стање
архивске грађе; могућност индоктринације историје и архивистике; неопходност
постојања аутономности архивске службе и најзад неопходна професионалност као
један од услова за стручно обављање надлежности и за аутономност архива. Кожар
напомиње да су архивистика и историја „сродно међусобно условљене науке“, наглашавајући да je ипак, „у бившим социјалистичким земљама које се налазе у транзицијским променама, архивистика расла под патронатом историографије.“ Аутор
покушава да се јаким аргументима избори да архивистика из „подређености“ досегне статус посебне научне дисциплине, а не као што је то до сада била пракса. Пошто нормативним уређењем аутономност архивске службе није законска категорија аутор исправно тврди да се позитиван резултат у том правцу може надокнадити
само професионализацијом архивске службе.
У другом поглављу аутор обрађује: развој, стање и проблеме архивске делатности у БиХ од 1945. током наредних 50 година; рад у ратним околностима; постдејтонско стање; страдање архивске грађе у БиХ у рату 1992–1995; размере тог
страдања; културно- образовну делатност у том периоду. Разматра дешавања у периоду транзиције друштва, поступак рада са новоствореном грађом, модалитете
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збрињавања угрожене грађе, стручно и образовно усавршавање „архивиста и архивара“, наводи отворена питања архивске теорије и праксе у БиХ и могућности њиховог решавања. Констатује да су највећа страдања архивске грађе у БиХ 1992–
1995. „задесила“ грађу у настајању – чак преко 50%, док је то мање било изражено
у архивима и другим установама културе и уметности. Због тих искустава залаже
се за то да се грађа у настајању мора збринути.
Ни овде није било могуће избећи проблематику присутну у архивској делатности не само у БиХ већ и у другим државама у окружењу, односно земљама у
транзицији. Реч је о два стална проблема: недовољан број стручних кадрова и неуслован и недовољан смештајни простор. Аутор истиче значај и улогу кадрова како
у архивима тако и у регистратурама. Кадрови у архивима чине битан „сегмент архивске делатности“. Пошто у БиХ није постојало систематско школовање кадрова,
аутор препоручује додатно образовање како би се овај проблем ублажио!
Треће поглавље је посвећено сложеној „проблематици вредновања регистратурске и архивске грађе, свакако са особеностима босанско-херцеговачког локалитета.“ Вредновање архивске грађе и регистратурског материјала је веома сложен систем који „започиње са појавом документа, па и прије тога, па све до одређења коначног мјеста документима у оквиру одређене архивске јединице архивског
фонда“. Вредновање пролази кроз две фазе: 1) вредновање регистратурског материјала у регистратурама; 2) вредновање архивске грађе архивског фонда у архивима.
Аутор констатује да је код сложене методологије вредновања тешко дати одговор
које документе треба вредновати као архивску грађу, а које као регистратурски материјал који се не чува трајно. У светској архивистичкој теорији и пракси постоји
више начела и критеријума за вредновање архивске грађе, па је њиховим познавањем лакше одабрати одређене приоритете. Циљ вредновања је „оптимум информација на минимуму докумената у оквиру једног архивског фонда“. Као приоритетно
у БиХ мора се водити рачуна о три основна критеријума: о специфичности догађаја
и појава, о сачуваности архивске грађе и о врсти документа-записа. То је један од
услова да би се комплетирали архивски фодови који су „у огромној мери страдали
на просторима БиХ“.
Четврто поглавље се бави питањима стандардизације архивског знања као
услова и последице „глобализацијских процеса савременог информацијског друштва“. Садржи четири дела чији су наслови: Међународни стандарди; Архивска
дјелатност и Европска унија; Стандардизација архивског знања; Стандардизација
архивске дјелатности у БиХ. Сваки део се бави стандардизацијом архивског знања
и њеном применом у ери „глобализацијских процеса савременог информацијског
друштва.“ Аутор истиче неопходност прихватања међународних стандарда, али инсистира и на доношењу сопствених. Такође, наглашава изузетан значај примене међународних архивистичких стандарда не само у Бих већ и у свим земљама у транзицији.
У Закључним разматрањима А. Кожар кратком ретроспективом-резимеом
претходних поглавља истиче кључне елементе књиге који су пре свега од изузетне
важности за архивску службу у БиХ. Изнети су односи између архивистике и скоро
свих других облика делатности, а приоритет је дат узрочним односима са културом, демократијом, историјом и другим наукама, као и политиком која има посредан утицај на место и улогу архива у друштву-држави.
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У шестом поглављу дати су регистар географских појмова и личних имена
како то предвиђа методологија оваквог приручника, а у седмом прилози за библиографију и биографију аутора. Рецензенти књиге су угледни научници архивистичке
струке, професори др Петар Павел Класинц и др Бранко Бубеник.
Аутор је могао да посвети више простора архивском законодавству у БиХ, не
само због тога што је одличан познавалац те тематике (учествовао је у припремама
важећих законских прописа) већ и због тога што се ради о изузетно важној регулативи која нормативно уређује заштиту архивске грађе и архивску службу у држави.
Добро је што део књиге обрађује „размере и узроке страдања“ архивске грађе
и регистратурског материјала у периоду 1992–1995. на просторима БиХ, тог ненадокнадивог културног блага не само за регионални локалитет, државу, већ и за све
бивше републике СФРЈ-а, сада самосталне државе, Балкан и шире. Тај огроман губитак, нарочито одређених фондова који су потпуно страдали, може се само делимично надокнадити прикупљањем (микрофилмовањем, фотокопирањем и сл.) архивске грађе из других фондова, а неких чак из других архива. Само стручни архивски радници у том правцу могу дати допринос и донекле ублажити тај једнако
вредан губитак у архивистици, историографији, другим наукама и култури.
Можда није требало у овој књизи-приручнику износити „јер то и није предмет рада“, како и аутор истиче, каква су за време рата била настојања неких суседних земаља, без обзира на то да ли су наводи сасвим егзактни. Писац овог приказа
не жели да коментарише изнете чињенице, јер није стручан да их оспори, а посебно
не да их потврди. О томе треба да дају своју реч историја и временска дистанца...
Књига-приручник је конципирана тако да сваки корисник лако може доћи до
узрочно повезаних тема и упоредних сазнања о начину решавања најважнијих питања како у БиХ тако и у другим земљама. Аутор је обухватио све прагматичне потребе архива с тим што је посветио доста простора новим технологијама – дигиталним облицима записа и стандардизацији архивске делатности у целини.
Као неуморан прегалац, зналац архивске делатности и истраживач А. Кожар
је користио бројну домаћу и страну литературу, наведену у обимној библиографији
(објављени и необјављени извори, литература, књиге, студије, уџбеници, приручници, чланци, расправе, водичи, инвентари, стандарди и друго) .
Због своје изузетне вредности књига ће користити запосленима у архивима и
регистратурама, приправницима, затим за образовање архивистичког кадра у средњим и вишим школама, на факултетима, семинарима. Свакако, може бити од користи истраживачима, научним радницима и другим заинтересованим.
(Јован П. Поповић)

