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Нада Петровић

Архив Југославије и јавност 2011.
Годину 2011, Архив Југославије је испратио са значајним резултатима у свим областима предвиђеним по програму и плану рада: у информативној, издавачкој и изложбеној делатности, раду са истраживачима и корисницима архивске грађе, као и на пољу обраде и сређивања архивске грађе.
Током 2011. године објављена су следећа издања: Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину, шеста књига едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940;
Зборник докумената Македонско питање у југословенско-грчким односима
1952–1967, у сарадњи са Центром за македонска истраживања из Солуна; у
сарадњи са Институтом за новију историју Србије Тито – виђење и тумачење, зборник радова поднетих на међународној конференцији одржаној
2010. године у организацији Института за новију историју Србије и Архива
Југославије; каталози изложби: Југословенско-француски односи 1918–
1941; Прва конференција шефова држава или влада несврстаних земаља,
Београд 1961; Иво Андрић у дипломатији, као и часопис Архив, бр. 1–2, за
2011. годину.
Архив је био домаћин бројним страним и домаћим делегацијама и гостима. Већ на самом почетку године, 13. јануара, у посети је био амбасадор
Бразила Данте Коељо де Лима, који је показао највише интересовања за архивску грађу о југословенско-бразилским односима, као и за изложбу Прва
конференција шефова држава или влада несврстаних земаља, Београд
1961, на којој је Бразил учествовао у својству посматрача. Бразилском амбасадору су поклоњене копије акредитивних писама и фотографије са посете
председника Тита Бразилу 1963. године. Министар саветник Амбасаде Краљевине Шпаније Луис Колменарес посетио је Архив 18. јануара 2011, поводом договора о заједничкој припреми изложбе о Интернационалним бригадама у Шпанском грађанском рату, као и заинтересованости амбасаде за изложбу Иво Андрић у дипломатији. Гости Архива били су и амбасадор Републике Индонезије Семјуел Самсон са делегацијом индонежанских архивиста који су иницирали сарадњу архивских институција из Индонезије (Дипломатског архива, Националног архива и Музеја конференције Азије –
Африке у Бандунгу) са Архивом Југославије. Договорено је да се приликом
следећег сусрета потпише Протокол о сарадњи између Архива Југославије
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и Националног архива Индонезије. Колегама из Дипломатског архива Индонезије поклоњене су копије одређених докумената која су била саставни
део изложбене поставке за време одржавања Конференције несврстаних на
Балију 27. маја 2011. године.
Плодна сарадња са руским архивима потврђена је и у 2011. години.
Директор Историјско-документарног департмана МИП-а Руске Федерације
Константин Провалов и руски амбасадор у Србији Александар Конузин посетили су Архив поводом промоције књига. Значајна је била и посета делегације Федералне архивске агенције Руске Федерације у саставу: В. Тарасов, заменик руководиоца Федералне архивске агенције и М. Прозуменшчиков, заменик директора Руског државног архива новије историје (РГАНИ).
Повод је био заједнички пројекат – зборник докумената Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца СССР и Југославије у периоду 1945–
1980, а том приликом потписан је и Уговор о заједничком пројекту чији су
носиоци Архив Југославије и РГАНИ.
Гост Архива Југославије био је и председник Државне агенције „Архиви“ Републике Бугарске др Мартин Иванов са којим је договорен рад на
припреми заједничког зборника докумената на тему „Бледски споразум“.
Приликом посете заменика председника Државне архивске службе Украјине Виктора В. Николајевича разговарано је о сарадњи на основу потписаног
Споразума о сарадњи који ће бити допуњен током посете председнице Државне архивске службе Украјине, у првој половини 2012. године.
У Архиву Југославије је 15. априла 2011. одржан састанак представника држава сукцесора одговорних за архиве, на коме је разматрана примена Анекса Д Споразума о питањима сукцесије. Састанку су присуствовали
представници Архива Босне и Херцеговине, Хрватског државног архива,
Државног архива Македоније, Архива Републике Словеније, Војног архива,
Министарства спољних послова – Одељења за административне и архивске
послове и Архива Југославије.
Са Архивом Републике Српске потписан је, 11. марта 2011, Протокол
о сарадњи. Мада успешна сарадња са Архивом РС постоји већ годинама, у
виду размене искустава, изложбених поставки и објављивања зборника докумената, Протоколом је она и формално озваничена.
Представници Архива Југославије учествовали су у раду 43. Међународне конференције Округлог стола архива, која је одржана од 25. до 29.
октобра 2011, у Толеду, Шпанија.
Архив је у протеклој години посветио велику пажњу обележавању значајних датума и годишњица и то манифестовао путем изложбених поставки.
Светски дан архива – 9. јун, обележен је изложбом Југословенскофранцуски односи 1918–1941. O значају Светског дана архива – оснивању
Међународног архивског савета 9. јуна 1948, чији је циљ да обједињује рад
архива у свету и координира међународну сарадњу у области архивистике,
као и о значају обележавања овог дана будући да је Архив Југославије ви-
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шедеценијски члан А категорије МАС-а, на отварању изложбе говорио је
Миладин Милошевић, в. д. директора Архива. Филип Ситер, отправник послова Амбасаде Француске у Београду, осврнуо се на успешне и богате билатералне односе Југославије и Француске и истакао значај Споразума о
стратешком партнерству, изразивши наду да ће се и тај докуменат једнога
дана наћи на некој будућој изложби посвећеној српско-француским односима. Здравко Понош, помоћник министра спољних послова Републике Србије, захвалио је ауторима изложбе што су „омогућили да се гости подробније
упознају са веома значајним периодом у дипломатским и свеукупним односима Србије и Француске који трају готово 150 година“. Аутори изложбе су
Нада Петровић и др Гојко Маловић, историчари – архивисти у Архиву Југославије. Изложбу је пратио каталог на српском и француском језику. Отварању изложбе присуствовало је преко 350 гостију, међу којима су били
представници државних институција, принц Александар Карађорђевић и
принцеза Катарина, кнегиња Јелисавета Карађорђевић, чланови дипломатског кора, научни и јавни радници, колеге из архива у Србији, представници медија и други.
Прва конференција шефова држава или влада несврстаних земаља,
Београд 1961, назив је изложбе која је отворена 5. септембра 2011. у централном холу Дома Народне скупштине Републике Србије, где су је виделе
делегације 103 државе учеснице Министарског састанка у Београду. Изложба је урађена поводом 50 година од Прве конференције несврстаних земаља у Београду 1961, а њени аутори су Нада Пантелић и Душан Јончић. Посетиоци су изложбу могли да виде у Архиву Југославије до 5. октобра 2011.
За каталог изложбе, штампан на српском и енглеском језику, уводни текст
је написао проф. др Љубодраг Димић. Ова изложба је урађена у сарадњи са
Министарством спољних послова Републике Србије.
У годину обележавања јубилеја Иве Андрића, књижевника, дипломате и добитника Нобелове награде Архив се укључио изложбом архивских
докумената Иво Андрић у дипломатији. Изложба је отворена 10. октобра
2011, на самом почетку године Иве Андрића, у којој се обележавају два јубилеја: 50 година од додељивања Нобелове награде и 100 година од објављивања првог књижевног рада. Посетиоцима су се обратили Миладин Милошевић, в. д. директора Архива и Предраг Марковић, министар културе,
информисања и информационог друштва у Влади Републике Србије, који је
и отворио изложбу. Андрић није само велико име наше и светске књижевности већ је и личност међународног политичког живота и дипломатске
историје, а циљ изложбе је да Андрићу писцу врати део потиснуте и мање
познате биографије Андрића дипломате – рекао је Милошевић. Министар
Марковић је истакао да Андрић у свом тексту о дипломатији и дипломатама
пише до које је мере дипломатија пракса, а када постаје етика, при чему је
напоменуо да је Андрић био врло критичан према дипломатији. Према његовим речима, Андрићева богата дипломатска каријера и његов боравак у
десет градова и осам држава су изузетно важни за историју Србије и Југо-
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славије. Изложбу је пратио каталог са уводним текстом Миладина Милошевића. Аутори изложбе су Душан Јончић и Јелена Ђуришић, историчари –
архивисти у Архиву Југославије. Отварању изложбе присуствовало је више
од 300 гостију, а међу њима и државни секретар Министарства спољних послова Републике Србије Иван Мркић, бројни представници дипломатског
кора (амбасадорка Мексика, амбасадори Велике Британије, Алжира,
Аустрије), принцеза Јелисавета Карађорђевић, научни радници из института, факултета, колеге из архива широм Србије, Републике Српске, као и
друге личности јавног, културног и политичког живота.
Архив Југославије је био једна од најпосећенијих дестинација у Ноћи
музеја 14/15. маја 2011. Преко 1400 посетилаца видело је изложбу Портрети краљице Марије и кнегиње Олге Карађорђевић чији су аутори Зорица
Нетај и мр Драгош Петровић. Изложба је посвећена принцезама из познатих европских династија које су дошле на београдски Двор: Марији, супрузи краља Александра I Карађорђевића, творца Краљевине СХС/Југославије
и Олги, супрузи кнеза Павла Карађорђевића. На изложби су приказани занимљиви детаљи из живота лепих, отмених владарки, супруга, мајки и жена
које су део свог живота посветиле и хуманитарном раду.
Изложбе архивских докумената Архива Југославије гостовале су и
2011. године у више градова Србије и Републике Српске и изазвале велико
интересовање публике. Изложба Кнез Павле Карађорђевић – краљевски намесник 1934–1941. приређена је у Врању (Историјски архив „31. јануар“,
отворена 31. марта 2011); Изложба Југословенско-француски односи 1918–
1941, гостовала је у салону Музеја Републике Српске у Бања Луци, у организацији Архива Републике Српске. Изложбу је 16. септембра. отворио министар просвете и културе Републике Српске Антон Касиповић. Александар
Први – краљ Југославије 1918–1934, у Горњем Милановцу (Галерија Музеја
рудничко-таковског краја, 1. новембар, у организацији Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и Архива Југославије); Прва конференција шефова држава или влада несврстаних земаља, Београд 1961, у Зајечару (10. новембар, у организацији Архива Југославије и Историјског архива „Тимочка крајина“ из Зајечара); Југословенско-француски односи 1918–
1941. у Кикинди (Историјски архив Кикинде, 9. децембар); Портрети краљице Марије и кнегиње Олге Карађорђевић у Зрењанину (салон Историјског
архива, 30. новембар) и у Топлици (Галерија Историјског музеја Топлице,
22. децембар, у организацији Историјског архива Топлице); Југословенске
владе 1918–2006. у Чачку (Међуопштински историјски архив, отворена на
дан Архива 14. децембра).
Промоције издања Архива и публикација које су настале као резултат
истраживања архивске грађе у Архиву представљају начин да се јавност
упозна са тим делима и са значајном издавачком делатношћу Архива Југославије која из године у годину бележи све већи број наслова. Тако је у Задужбини Илије М. Коларца промовисано првих пет томова Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије од 1930. до 1934.
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године из едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940. На
промоцији су говорили еминентни професори Београдског универзитета,
иначе писци предговора: др Љубодраг Димић, др Милан Ристовић и др Предраг Симић. О издањима су говорили и Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије као уредник и Нада Петровић, приређивач. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије од 1930.
до 1934. године представљени су публици и у Републици Српској, у прелепом здању Банског двора у Бања Луци 11. марта 2011. На промоцији у препуној сали тзв. мале већнице о едицији су говорили Душан Поповић, директор Архива Републике Српске, Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије, Горан Латиновић, доцент на Филозофском факултету у Бања
Луци и приређивач Нада Петровић.
У присуству бројних званица, делегације Амбасаде Руске Федерације,
министарстава спољних послова Републике Србије и Руске Федерације, научних радника, историчара, архивиста, студената Факултета безбедности из
Београда 19. октобра, одржана је промоција зборника докумената Југословенско-совјетски односи 1945–1956. у издању српског и руског министарства спољних послова. О зборнику су говорили Иван Мркић, државни секретар Министарства спољних послова РС, Александар В. Конузин, руски
амбасадор у Београду, Константин К. Провалов, директор Историјско-документарног департмана Министарства спољних послова РФ и проф. др Љубодраг Димић. Књигу Југославија у XX веку, у издању Института славистике Руске академије наука, представили су др Андреј Шемјакин, један од
аутора и проф. др Момчило Павловић, директор Института за савремену
историју.
И 2011. године студенти четврте године историје Филозофског факултета у Београду имали су практичну наставу у Архиву коју су држали проф.
др Љубодраг Димић и проф. др Мира Радојевић. Студентима је на тај начин
омогућено да се на правом месту упознају са начином коришћења архивске
грађе, фондовима и збиркама Архива. Такав вид рада је драгоцен, јер будућим истраживачима Архив Југославије већ у њиховим студентским годинама
постаје место за које ће бити везани током читаве професионалне каријере.
Током 2011. године у Одељењу за сређивање и обраду фондова и
збирки архивистички су сређени и обрађени фондови: Дирекција за уговоре
Министарства иностраних послова Краљевине Југославије 1919–1929, Савезни суд 1946–2002. и Савезни комитет за науку и културу 1974–1978. За
ове фондове урађено је информативно средство у виду инвентара, који су
унети у базу података и на тај начин постали приступачни корисницима архивске грађе.
У току је сређивање и обрада следећих фондова: Одсек Протокола
Министарства иностраних послова Краљевине Југославије 1916–1941; Делегација КЈ при Комисији за репарације у Паризу 1919–1930; Генерални
конзулат КЈ у Чикагу 1922–1944; Генерални конзулат КЈ у Њујорку 1919–
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1945; Савезни секретаријат за образовање и културу 1954–1967; Савезна комисија за културне везе са иностранством 1953–1971; Савезни секретаријат
за рад 1954–1967; Кабинет Председника Републике. У 2011. години настављено је сређивање и обрада Збирке фотографија.
У Архиву је 2011. године боравило 495 истраживача (од тога 116
странаца) у 4190 посета. Поред домаћих, највише истраживача било је из
Словеније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Немачке, Руске Федерације,
Италије, Грчке, Пољске, САД, Бугарске и других земаља. За израду докторских и магистарских радова, монографија и других научних радова, истраживана је архивска грађа за теме: Улога личности у историји Југославије; Економски односи Југославије и СССР 1945–1948; Грчко-југословенски односи 1946–1962; Злочини над цивилним становништвом у Србији за време Другог светског рата; Ротари и масонерија; Међународна научна сарадња 1945–1965; Уметничка збирка дворског комплекса у Београду
1918–1941; Југословенска државна политика на Косову и Метохији 1958–
1974; Предшколско васпитање у Србији 1865–1957; Парламентаризам у
социјалистичкој Југославији и друге. Осим за научне радове, истраживања
су вршена из области имовинско-правних односа. У структури истраживача највише је било историчара, студената, постдипломаца, професора универзитета, правника, геолога, свештеника, новинара и других. Сви они
остварили су увид у преко 8.000 фасцикли, кутија, архивских јединица,
предмета, планова, регистратурских књига, микрофилмова и другог материјала који се чува у Архиву Југославије.

