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Архив Југославије 2009. године
У ретроспективи значајних догађаја током 2009. године, најзначајнија
је одлука којом је Архиву враћен назив Архив Југославије. Одлуком Владе
Републике Србије од 19. фебруара 2009. основан је Архив Југославије, као
установа у области културе.1 Тиме је, уместо назива Архив Србије и Црне
Горе који је носио од 2003. године, враћен његов стари назив – Архив Југославије. Делатност Архива Југославије остала је непромењена.
Архив Југославије је, поводом враћања старог назива под којим је најдуже радио и под којим је познат научној и широј јавности, марта 2009.
приредио сталну изложбену поставку Историјске карте Југославије, која
обухвата 8 карата из периода постојања југословенске државе 1918–2006.
године. Поставку чине карте административне и окупационе поделе југословенске државе, вероисповести и етничке припадности њених народа. Уз
карте дате су легенде са подацима о: површини, броју становника, њиховој
верској и етничкој припадности. Избор историјских карата урадио је Митар
Тодоровић, историчар – архивиста у Архиву Југославије.
Стална изложбена поставка Историјске карте Југославије и изложба
Југославија у међународним односима 1918–1992. привукле су пажњу професора историје, ученика и студената. Ове године у изложбеним салама Архива очигледну наставу су одржали професор историје Опште гимназије
„Милутин Миланковић“ из Београда и професор историје са Филозофског
факултета у Косовској Митровици. У циљу едукације младих и њиховог
упознавања са институцијама културе, у Архиву Југославије боравили су
студенти андрагогије са Филозофског факултета у Београду.
Архив Југославије отворио је своја врата бројним посетиоцима манифестације Ноћ музеја 16. и 17. маја 2009. Архив је посетило око 600 поклоника музеја и галерија. Највеће интересовање изазвала је поставка Историјске карте Југославије. Старији посетиоци су се задржавали пред документима изложбе Југославија у међународним односима 1918–1992. За посетиоце су били припремљени проспекти изложбених поставки на српском и енглеском језику.
Многи посетиоци су у Ноћи музеја први пут посетили зграду Архива,
па су их интересовали историјат здања, рад Архива и његова културна баштина. Уз пројекције историјских филмова и одабрану музику они су те но-
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ћи могли да обогате знање о прошлости ових простора и проведу лепе тренутке у разговорима са људима запосленим у Архиву.
Сваке године изложбе Архива Југославије гостују у појединим градовима Србије. Изложба Југославија у међународним односима 1918–1992.
отворена је у Историјском архиву Ниша 18. јуна 2009, а изложба Тито –
Стаљин у Историјском архиву Чачка 17. децембра 2009.
Половином 2009, по основу надлежности, Архив је преузео архивску
грађу Јосипа Броза Тита од Музеја историје Југославије. Преузету архивску
грађу чине фондови: Канцеларија маршала Југославије, Кабинет председника Републике и лична документа Јосипа Броза Тита.
У складу са програмом Архива од 2005. године и интензитетом издавања едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940 у 11 књига, из штампе је изашла четврта књига Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. годину. Књига је штампана поводом 60 година оснивања Архива Југославије уз финансијску помоћ Министарства културе Републике Србије. Проф. др Љубодраг Димић написао
је предговор а приредили су је Нада Петровић и Јелена Ђуришић, историчари – архивисти у Архиву Југославије.
Зборник докумената Културна политика Југославије 1945–1952 објављен је у два тома почетком 2009. године. Приређивачи (др Бранка Докнић,
Милић Ф. Петровић и Иван Хофман) су одабиром историјских извора из
фондова Архива Југославије осветлили културну политику социјалистичке
Југославије у почетној, тзв. агитпроповској фази 1945–1952. Зборник је објављен уз финансијску подршку UNESKA. Часопис Архив бр. 1–2 за 2008.
штампан је почетком 2009. године.
У Архиву Југославије је, 20. и 21. октобра 2009, одржан међународни
научни скуп Ослобођење Београда 1944. Скуп је организован под покровитељством Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, а поводом 65-годишњице ослобођења Београда. Институт за новију историју
Србије, Архив Југославије, Институт славистике Руске академије наука и
Руски институт за стратешке студије, иницијатори су и организатори овог
научног скупа.
Трибина Сачувати и поделити памћење са другима. Студија случаја:
лична архива Николе Тесле, одржана је у Архиву Југославије 29. октобра
2009. Трибину су организовали Архив Југославије и Музеј Никола Тесла. У
присуству колега из архива и музеја Србије и представника медија презентован је рад на личној архиви Николе Тесле.
Организовање трибина и сусрета на којима се размењују искуства из
најважнијих сегмената архивистичке струке убудуће ће бити редован вид
сарадње и комуникације међу архивима, музејима и сличним институцијама.
Сходно интенцијама Министарства културе Републике Србије о сарадњи у области културе, културних размена и интеграција Републике Српске
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и Републике Србије, Архив Југославије и Архив Републике Српске већ неколико година остварује сарадњу. Ове две институције културе осим размене искустава, информација, промоција и стручњака имају редовну размену
тематских изложбених поставки. Тако је у галерији Архива ове године била
постављена изложба Земљотрес у Бањалуци 26–27. октобра 1969, чији је
аутор Верица Стошић. Изложбу је отворио Небојша Радмановић, члан
Председништва Босне и Херцеговине из Републике Српске.
На међународном плану значајно је поменути потписивање Меморандума о сарадњи између Архива Југославије и Генералне дирекције Националног архива Народне Демократске Републике Алжир, који су, 16. новембра
2009, потписали директор Националног архива НРД Алжир, Абделмаџида
Шихија и в. д. директора Архива Миладин Милошевић. Меморандум представља оквир за сарадњу у области архивистике, специјалистичких усавршавања, размене информација и стручних публикација, размене изложби и
координације активности два архива у међународним организацијама.
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Ноћ музеја, 16. мај 2009.

Међународни научни скуп „Ослобођење Београда 1944“, 20–21. октобар 2009.
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Небојша Радмановић, члан Председништва Босне и Херцеговине
из Републике Српске у Архиву Југославије, 22. децембар 2009.

Отварање изложбе Архива Републике Српске
„Земљотрес у Бањалуци 26–27. октобра 1969“, Архив Југославије, 22. децембар 2009.

