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Нови сајт Архива Југославије – корак ближе
истраживачима архивске грађе
Увод
После више од десет година од првог интернет представљања Архив
Југославије поставио је нови, сасвим редизајнирани сајт, који је у односу на
претходни садржајно и функционално богатији. Обликовање новог сајта започело је једанаесторо запослених коришћењем brainstorming технике, а у
припреми текстова и сликовних прилога који су сада доступни на адреси
http://www.arhivyu.rs радио је проширени тим од око двадесеторо запослених.
Сајт је израђен на српском и енглеском језику, а посетиоци могу да
бирају између ћириличног и латиничног писма.
Визуелно решење дизајнирано је у сарадњи са фирмом – MassVision у
којој су уз помоћ модерних open-source алата (PHP/MySQL под Linux оперативним системом) развијени сви програмски модули и код којe се на
Apache 2.2.3 веб серверу хостује сајт.

Организација сајта
Садржај сајта тематски је подељен на десет целина (о Aрхиву, архивска грађа, коришћење грађе, за архивисте, упознајте архивистику, библиотека Aрхива, сарадња, издања, изложбе и лексикон Југославије) којима се
приступа путем главног менија. Коришћењем помоћног менија посетиоци
сајта могу приступити тзв. занимљивим локацијама, погледати одговоре на
најчешће упућивана питања о грађи и истраживању у Архиву, приступити
прегледу објављених интернет вести из Архива и остварити контакт са запосленима из изабране организационе целине Архива.
Поред коришћења главног и помоћног менија, проналажење жељених
информација унутар сајта омогућено је и уносом тражене речи у поље за
претрагу.
Са почетне стране, чији је изглед приказан је на слици 1, може се директно приступити и последњим објављеним новостима из Архива.
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Слика 1 – Почетна страна

Структура сајта
Целина О Архиву нуди посетиоцима основне информације о адреси и
радном времену Архива, упућује их како најлакше да до њега дођу и како
да се снађу у згради. У овој целини се осветљавају историјат оснивања и организационог развоја Архива, локације на којима се Архив некада налазио,
те ко су запослени у Архиву, ко њиме руководи и како су обележени јубилеји 2000. и 2005. године.
Динамика пријема архивске грађе, листа фондова и збирки, преглед
установа чија грађа није преузета и фондова уништених током НАТО бомбардовања 1999. нашли су своје место у целини Архивска грађа. Садржај и
уводна напомена Водича кроз архивске фондове из периода Краљевине Југославије и Водича кроз збирке, као и интегралне верзије инвентара за фондове АЈ-17 (Министарство индустрије владе ФНРЈ), АЈ-37 (Милан Стојадиновић), и АЈ-74 (Краљев двор) могу се одавде преузети.
За оне који се спремају да посете Архив, нарочито ако је то први пут,
незаобилазна је целина под називом Коришћење грађе. У њој су смештене
информације о условима под којима је могуће вршити истраживање, правила које треба поштовати при раду у читаоници, актуелни ценовник услуга
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које се пружају у Архиву, а наведене су и врсте истраживања1 које се на захтев појединаца или институција могу обавити у Архиву. Поред уобичајеног
начина подношења захтева за истраживање, доласком у Архив, сада је могуће
да се формулар захтева за истраживање преузме са сајта.
Посебно богатство ове рубрике огледа се у могућности on-line претраживања базе Инвентар која тренутно садржи 109 информативних средстава
инвентара, доступних истраживачима архивске грађе у штампаном и електронском облику у читаоници Архива.2 Омогућавањем прегледа општих података за сваки од фондова описаних у бази (изглед страница дат је на слици 2) и омогућавањем претраживања базе по називу и садржају јединица
описа и по индексима архивске грађе, учињен је први корак ка установљавању виртуелне читаонице Архива која ће бити отворена и доступна истраживачима у свако време и са сваког места.

Слика 2 – Приказ општих података о фондовима у бази Инвентар

Познавање етичког кодекса архивиста, одговарајућих стандарда и препорука као и законске регулативе на којој се заснива деловање архива неопходно је свакоме ко ради у архиву. У оквиру рубрике За архивисте на1

2

На захтев појединаца или институција у Архиву се могу обавити истраживања о
оствареном личном дохотку и осталим подацима из персоналног досијеа за лица која
су радила у савезним органима, истраживања о одузимању имовине, добијању добровољачке земље, одвођењу у логор и вршењу принудног рада током Другог светског
рата, те истраживања података о ратним злочинцима за време Другог светског рата.
Иако је у оквиру Access базе доступне у читаоници могуће нешто исцрпније претраживање, решење примењено у оквиру новог сајта обезбеђује све информације неопходне за упознавање са садржином архивске грађе 109 фондова, тако да у суштини
представља квалитетан основ припреме самог истраживања грађе у читаоници.

Оливера Порубовић-Видовић, Нови сајт Архива Југославије ...

165

лазе се и основна обавештења о архивистичким курсевима које препоручујемо, а које су похађали запослени у Архиву Југославије.
За млађу популацију, средњошколце завршних разреда и студенте историјских и сродних наука створена је потпуно нова секција сајта под називом Упознајте архивистику. Овде се налазе одговори на питања као што
су: која је сврха архива, који пут докуменат пролази од стварања до добијања статуса валоризоване архивске грађе, каква се практична настава у Архиву организује за студентску популацију.
Специјална библиотека Архива Југославије располаже богатим библиотечким фондом, корисним и за стручно усавршавање архивиста и за све
оне који се баве истраживањем архивске грађе. У оквиру целине Библиотека Архива могуће је претраживање базе БИБЛИО која садржи податке
о библиотечком фонду и базе о штампаном и другом неконвенционалном
материјалу који се налази у оквиру архивских фондова и збирки (база
ШТАМПА).
Архив Југославије са
Сајт у бројкама
великом пажњом негује сарадњу са сличним институВеличина сајта
цијама, како у земљи тако и у
(без података о приступу)
257.6 MB
иностранству.
Заједнички
пројекти, размена изложби,
 статичких страна
276
учешћа на домаћим и међу слика
1.204
народним скуповима архиви датотека у pdf формату
519
ста, прилика су и за размену
искуства и упознавање праксе других. У целини Сарадња посетиоцима сајта је доступна листа потписаних споразума и протокола о сарадњи Архива
и сродних институција у свету, приказ како је отпочела међународна сарадња Архива и преглед важнијих активности Архива на пољу међународне сарадње (од 1998) и домаће сарадње (од 2004). Текст споразума о питањима
сукцесије ПРИЛОГ Д – Архиве се такође овде налази.
Рубрика Издања нуди не само преглед публикација Архива из области
архивистике и историографије, преглед каталога изложби и публикованих
информативних средстава, већ се ту налази и електронско издање свих бројева часописа Архив. Омогућено је претраживање часописа по кључним речима и по ауторима, а сваки од прилога може се преузети у pdf формату.
Унутар целине Изложбе дат је приказ свих изложби које је Архив организовао и попис гостујућих изложби одржаних у Архиву. Додатно, специјално за интернет публику припремљене су тзв. интернет изложбе. Свака од
интернет изложби из групе „Документи говоре“ представља мали електронски зборник докумената. Унутар групе „Галерија фотографија“ се уз помоћ
изабраних фотографија из збирке фотографија Архива даје осврт на неки
историјски догађај или личност, а у оквиру изложбе под називом „И ово је
архивска грађа“ приказује се атипична архивска грађа из Архива Југослави-
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је (архитектонски планови, брошуре, цртежи, честитке, разгледнице, дописнице, коверте, дипломе и одликовања, позивнице, програми, проспекти,
новине...).
Лексикон Југославије сегмент је презентације који би сходно планираним допунама могао да постане референтно место за све који су заинтересовани за историју југословенске државе. Тренутно је могуће видети како
су се мењали државни симболи (на слици 3 приказани су грбови југословенске државе), сазнати или подсетити се који су били конститутивни акти
(од Прводецембарског из 1918. до Уставне повеље којом је 4. фебруара
2003. проглашена Државна заједница Србија и Црна Гора) и видети фотографије свих премијера некадашње југословенске државе.

Слика 3 – Грбови југословенске државе

Посећеност
До сада сакупљени статистички подаци о посећености сајта указују на
стално повећање броја посетилаца. У јануару 2009. забележено је скоро
25.000 посета, а у октобру је тај број био готово шестоструко већи, укупно
144.539 посета. Најчешће су посећиване странице3 које садрже преглед
фондова и збирки, претраживање библиотечких база и изложбе архивске
грађе.

3

Статистички подаци о посећености страница које садрже претраживања базе Инвентар не постоје, јер је on-line претраживање ове базе омогућено тек почетком новембра
2009.

