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ОМЛАДИНСКЕ РАДНЕ АКЦИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1946–1951
Године 1945. утихнуло је оружје у Европи и на Далеком истоку. Завршен је рат непревазиђен по степену разарања, суровости, броју убијених и трајно обогаљених. Пораз сила
Осовине резултирао је измењеним геополитичким односима у Европи и свету: рушевине
Старог континента биле су подељене на „Запад“ под доминацијом Сједињених Америчких
Држава и „Исток“ под окупацијом Совјетског Савеза. „Гвоздена завеса“ се спустила између Балтичког и Јадранског мора.
Југославија 1945. године: завршен је рат који је истовремено био ослободилачки, грађански и револуционарни. Југословенски народи су искусили сурову окупацију, геноцид,
који је по бруталности превазилазио онај индустријски – немачки, и огорчен идеолошки
сукоб између два антифашистичка покрета. Комунистичка партија Југославије изашла је
из рата и револуције 1941–1945. као победник и започела је изградњу социјализма по, у
том тренутку, једином познатом – совјетском узору. Победа у рату и неприкосновена
власт Партије (односно њене бирократије), упркос демократској фасади Народног фронта
и фронтовске и ванфронтовске опозиције, сами по себи нису били довољни предуслови
стварног и потпуног преображаја југословенског друштва из традиционално-аграрног, са
примесама либерално-капиталистичког, у социјалистичко. Требало је да се промене свест
и навике грађана, да се потисну „штетне“ и превазиђене традиције (или да се оне другачије тумаче) и да се стварају нове, а чији би темељ била извојевана револуција (као и ретуширане револуционарне традиције из ранијих епоха). Друштво које је почело да се формира на темељу револуције тражило је новог, идеалног грађанина – градитеља и браниоца
социјализма.
Кога је Партија видела као носиоца друштвеног преображаја? Била је то омладина,
онај део популације који, будући још непотпуно духовно формиран, најлакше прихвата
новине и промене и који, у искреној жељи да мења свет, и сам постаје предводник промена. Тако, омладина Југославије после 1945. године може да се посматра двојако:
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– као објекат изградње социјализма, који је КПЈ настојала да обликује у складу са
својим идеолошким вредностима, кроз институције васпитања и образовања
– као субјекат изградње социјализма – онај део друштва који је дао највећи допринос победи КПЈ у рату и револуцији и који је уложио највише напора у послератну изградњу новог друштвеног поретка.
Тематска изложба докумената Ми градимо пругу – пруга гради нас: омладинске
радне акције у Југославији 1946–1951. настоји да прикаже омладину Југославије као
субјекат изградње новог, социјалистичког друштва.
Југославија је око 1945. пружала жалостан призор. Били су порушени бројни градови,
саобраћајнице, мостови, трајно су уништена многа културна блага. Требало је покренути
привреду тешко разорене земље и створити основе за њену модернизацију. Квалификованих радника није било довољно, недостајале су грађевинске машине и други алат. Практично је постојао само ентузијазам младих људи који су веровали да – градећи социјализам – граде боље, праведније и срећније друштво. Веровали су да ће градећи социјализам
тешким и бесплатним физичким радом остварити сопствену еманципацију.
Епоха великих омладинских радних акција започела је у пролеће 1946. изградњом
Омладинске пруге Брчко–Бановићи која је, у склопу припрема за покретање планске, социјалистичке привреде, требало да повеже важне рударске центре у Босни и Херцеговини
са остатком земље. У пролеће 1947. проглашен је Закон о Првом петогодишњем плану који је предвиђао да се у периоду 1947–1951. изграде основе социјалистичке привреде: да се
изврше индустријализација и електрификација земље и да се она повеже саобраћајном
мрежом. Народна омладина Југославије се, у име младих, обавезала да ће, добровољно радећи на бројним градилиштима инфраструктурних објеката у земљи, дати највећи допринос социјалистичком преображају земље. Уследила је серија великих, савезних радних акција: изградња Омладинске пруге Шамац–Сарајево 1947. (по обиму сигурно највећа радна
акција током Првог петогодишњег плана), изградња Аутопута „Братство и јединство“, изградња Новог Београда, оба 1948. и 1949, и изградња Омладинске пруге Бања Лука–Добој
1951. У истом периоду, омладина је изградила неколико великих индустријских постројења (фабрика алата у Железнику, ваљаоница бакра у Севојну, железара у Зеници, железара
у Никшићу), хидроелектрана (Маврово, Јабланица, Мали Зворник, Винодол, Власина), канала (Бегејски, Посавски), више пруга регионалног и локалног значаја (Никшић–Титоград,
Кучево–Бродице).
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Градитељски занос девојака и младића из различитих крајева Југославије, карактеристичан за другу половину 40-их година XX века, прилично је спласнуо почетком наредне
деценије. ФНРЈ је кренула путем либерализације и у њу су продрле многе идеје и културни обрасци који нису били у складу са владајућом идеологијом и културом марксизма-лењинизма. Током већег дела шесте деценије XX века није било значајнијих радних акција,
све до 1958. када је Савез комуниста Југославије на свом VII конгресу покушао да обнови
„револуционарни занос маса“, нарочито младих, покретањем нових великих радних акција. Те године покренута је значајна акција чији је циљ био довршење аутопута „Братство и
јединство“. Ово је уједно била и последња савезна радна акција. Наредних деценија је
спласнуло интересовање младих за обављање бесплатног физичког рада у циљу изградње
домовине. Биле су организоване радне акције мањег обима и локалног значаја и тако све
до средине 80-их година XX века, када се ова форма рада угасила.
Ентузијазам градитеља омладинских пруга и аутопута „Братство и јединство“ је тешко појмљив онима који су рођени у потоњим деценијама, нарочито онима који не памте
социјализам или су рођени после њега. Али, чак и када изузмемо несумњив отпор или пасивно држање дела младих према радним акцијама, не можемо да одбацимо осећања хиљада девојака и младића у чијим су успоменама из детињства и адолесцентског доба преовладавале слике ратних страхота. Ти млади људи рођени приближно између 1928. и 1932.
године искрено су веровали да радећи примитивним алатом, бесплатно, излажући се често
опасностима од тешких повреда, доприносе на најнепосреднији начин изградњи једног новог, праведнијег и срећнијег друштва. А оно што су изградили учинило је да многи предели добију сасвим другачији изглед и да се многи привредно и културно заостали крајеви
Југославије нађу на незаустављивом путу модернизације.
Иван Хофман
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МИ ГРАДИМО ПРУГУ – ПРУГА ГРАДИ НАС
Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951
Каталог изложбе
Омладинске радне акције – школа младих
припреме, агитација и мобилизација градитеља
Задатак омладинских радних бригада био је да добровољним физичким радом допринесу обнови ратом разрушене земље и да изграде инфраструктурне објекте неопходне за
развој планске, социјалистичке привреде. У том циљу, активисти Народне омладине Југославије били су обавезни да благовремено објасне девојкама и младићима у својој средини
смисао радних акција и добровољног физичког рада, да организују њихову мобилизацију
и одлазак на одређено градилиште.
1. Радне акције – школа младих, S. A., реферат.
АЈ-114-124
2. Задаци радних бригада, питање чланства и организације омладинских радних
бригада, Правилник о организацији радних бригада, Београд, 1947.
3. Преглед омладинских радних акција у Југославији у периоду 1942–1945,
S. A. извештај.
АЈ-114-124
4. Upoznajmo i pripremimo omladinu za ovogodišnje radne akcije (materijal za
omladinskog agitatora), Zagreb, ožujak 1949, брошура.
5. „Неколико ријечи о дјеловању различитих непријатељских елемената“, који
ометају мобилизацију омладине на радне акције, 1948, реферат.
АЈ-114-124
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6. План агитационих мера ради постизања што већег одзива омладине на радне
акције у 1949. години, Београд, 1949, извештај.
АЈ-114-124
7. Припреме за радне акције у 1950. години: мобилизација, припреме за
прихват омладине на градилишту, Београд, 22. март 1950, извештај.
АЈ-114-124
8. Неуспела агитација за одлазак омладине Осијечке области на ОРА
Бања Лука–Добој 1951, Београд, 11. април 1951, извештај.
АЈ-114-204

Један дан на омладинској радној акцији
Сваки дан на омладинској радној акцији имао је унапред утврђен распоред. Штабови
радних бригада су сваке вечери обнародовали дневну заповест, у којој је била утврђена
сатница свих активности предвиђених за наредни дан, као и посебна задужења чета, десетина и појединаца. Сваки дан је започињао колективним буђењем, обично у цик зоре.
Уследиле би обавезне јутарње фискултурне вежбе, обављање личне хигијене, ритуално
дизање заставе, доручак и одлазак на рад. Рад је трајао шест и више часова и по повратку
са градилишта уследило би слободно време. Оно и није било толико слободно, јер је било
испуњено различитим културно-просветним и спортским активностима, које су имале наглашен идеолошко-политички карактер. На крају дана – читање дневне заповести за наредни дан и ритуално скидање заставе. Уследило би неколико часова сна у тесним и
загушљивим баракама.
Недељом и празницима обично се није ишло на градилиште. Време је коришћено за
одржавање бригадних и четних састанака (тзв. конференција), на којима се расправљало о
различитим проблемима на градилишту и у логору, али и о политичкој ситуацији у земљи
и свету. Слободно време је коришћено и за различите спортске активности. Понекад су
бригадири ишли на рад и недељом, нарочито ако би омладински руководиоци прогласили
такмичење у постизању што бољих резултата, најчешће поводом неког важног датума. На
крају недеље уследио би пригодан културно-уметнички програм, приказивање неког
филма (најчешће совјетског) и ритуално дружење око логорске ватре.
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Свакодневну рутину на градилишту употпуњавали су слаба храна, лоши хигијенски
услови у којима се живело и радило, заразе, честе повреде због недовољне бриге о заштити на раду, али и због настојања да се по сваку цену пребаце нереално високо постављене
норме. Нису се све девојке и сви младићи, који су (најчешће) са пуно ентузијазма пошли у
изградњу неког великог инфраструктурног објекта, вратили кући. Неки су нестали у леденим вировима реке Босне, на неке се обрушило стење или су пали под точкове вагонета
којима су превожени ископана земља и камење на градилишту. Код неких се туберкулоза,
од које су боловали од раније, погоршала услед лоших хигијенских услова, а појединци су
умрли од тифуса и менингитиса.
Свакодневну рутину пратиле су и појаве које нису биле у складу са начелима прокламованим на партијским и омладинским скуповима. Извори бележе појаве дезертирања са
радне акције, повремене крађе, побуне мањих или већих група бригадира, појаве да чланови штабова бригада злоупотребљавају свој положај. Поједини извори сведоче о анимозитету између градске и сеоске омладине, као и о параноичној атмосфери на градилишту у
време сукоба са Информбироом.
Радни дан
9. Логор омладинске радне бригаде; дневник Радне бригаде народне омладине
Југославије на изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, Скавиц, Албанија,
цртеж.
АЈ-114-125
10. Дневна заповест бр. 31 штаба XIV загребачке бригаде „Стјепан Малек“
за 9. август 1947; ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-151
11. Два дана у животу и раду I црногорске бригаде на ОРА Шамац–Сарајево,
28. и 29. април 1947, бригадни дневник.
АЈ-114-134
12. Како треба да изгледа један дан рада и живота на аутопуту Братств
и јединства Београд–Загреб, 1948, упутство.
АЈ-114-291
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13. Дневни распоред живота и рада у студентским бригадама,
ОРА Београд 1948.
АЈ-114-152
14. Одлука Главног штаба ОРБ на градњи Омладинске пруге
Шамац–Сарајево о поздрављању, ословљавању и обавезном
ношењу униформи, Зеница, 28. јуни 1947.
АЈ-114-128
15. Часовник којим се мерио радни учинак на градилишту; нацрт
направљен на основу оригиналних докумената (Архив Србије,
Ђ 68, Омладинска радна акција Панчевачки рит, 1948).
16. Бригада иде на рад, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
17. Бригадири гурају вагонете у тунел Врандук, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
18. Избацивање изломљеног стења испред улаза у тунел Врандук,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
19. Заслужен одмор испред улаза у тунел Врандук, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
20. Јосиф Висарионович Стаљин и Јосип Броз Тито „чувају“ тунел Врандук,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
21. Зидање насипа дуж обале реке Лашве, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
22. Бетонирац гура колица, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
23. Радници на скели, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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Слободно време
24. Недељни дан у бригади, Дневник истарске бригаде на ОРА
Шамац–Сарајево, 13. април 1947.
АЈ-114-137
25. Козарачко коло полазника техничко-надзорног курса у Какњу,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
26. Хармоникаш прати козарачко коло, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
27. Бригадирке играју окретне игре, Какањ, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
28. Словеначки бригадири се купају у реци, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
29. Млада уметница слика сцену у тунелу, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
30. Прослава Дана младости, Секција Лашва, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографије, АЈ-114-215
Градитељке социјализма – жене на радним акцијама
31. „У многим бригадама [...] другарице излазе на радилиште у купаћим
костимима или полуобучене“, Одлука Главног штаба омладинских
радних бригада о облачењу „другарица“, Зеница, 10. јул 1947.
АЈ-114-128
32. Бригадирка разбија стену мацолом, Секција Лашва,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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33. Група омладинки уклања изломљено стење, Секција Лашва,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
34. Студенткиње Универзитета у Београду набијају земљу на насипу,
Секција Лашва, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
35. Жене из Народног фронта Зеница помажу бригадирима,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
36. Бригадирке из X љубљанске бригаде перу рубље на реци,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
37. Бригадирке из Далматинске бригаде пеглају мушко рубље,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
38. Ударница Хајдаровић из XIV сарајевске бригаде,
ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
39. Омладинка из Пуле, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
40. Италијанска омладинка, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
41. Канадска омладинка, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
Другачија свакодневица – отпори и побуне, криминал
42. Информација о доласку на градилиште бригаде проблематичног састава из
Београда, Секција Лашва, 28. март 1947.
АЈ-114-128
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43. Извештај о бекству већих група бригадира из бригада на подручју
I секције Омладинске пруге Шамац–Сарајево, Модрича, 7. април 1947.
АЈ-114-128
44. „У тој бригади имамо на врло ниском ступњу дисциплину“,
Извештај о проблематичној омладинској радној бригади из Пуле,
Високо, 20. април 1947.
АЈ-114-128
45. „Да нас није било [...] бригада [би их] измлатила ко волове“,
Извештај о групи демобилисаних бораца Југословенске армије
која је вршила изгреде, Нова Градишка, 15. мај 1947.
АЈ-114-128
46. „Ради напуштања дужности [...] одласка у село по ноћи, те дружења
са разнима елементима“, Одлука о кажњавању појединих омладинских
руководилаца на прузи Шамац–Сарајево, Модрича, 17. мај 1947.
АЈ-114-128
47. „Грин Фриц је бандит којега треба строго казнити“,
Извештај о тучи између бригадира из Београда и немачког ратног
заробљеника, Зеница, 24. јул 1947.
АЈ-114-128
48. Побуна у VIII далматинској бригади на ОРА Шамац–Сарајево,
након што је објављено да ће бити задржана у карантину због појаве
тифуса, Брчко, 7. август 1947.
АЈ-114-128
49. Информација о бекству десеторице омладинаца из Минерске бригаде
на Омладинској прузи Шамац–Сарајево, Зеница, 8. септембар 1947.
АЈ-114-128
50. „Има ширих појава бјежања омладинаца кућама“, Извештај о побуни
на ОРА Бања Лука–Добој због наређења да радна одела и обућа морају
да се врате пре повратка кући, Бања Лука, 9. март 1951.
АЈ-114-204
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51. Анализа понашања проблематичних штабова и омладинских руководилаца
на прузи Бања Лука–Добој, Бања Лука, април 1951.
АЈ-114-204
52. Два необична брачна пара, криминалац, информбировци и други
„сумњиви елементи“ на прузи Бања Лука–Добој, Бања Лука,
мај 1951, извештај.
АЈ-114-204
53. „Крали [су] одијело и обућу [...] вршили нужду у спаваоницама“,
Извештај о раду бригада на III сектору ОРА Бања Лука–Добој,
Добој, 1. август 1951.
АЈ-114-204
Хигијенске и здравствене прилике у логору и на градилишту
54. Ево вам зато, Здравствена порука бр. 1 градитељима Омладинске пруге
Брчко–Бановићи, 1946.
АЈ-114-127
55. Одлука Главног штаба ОРБ на градњи Омладинске пруге Шамац–Сарајево
о кажњавању неколико штабова бригада због непоштовања хигијенских
мера, Зеница, 3. август 1947.
АЈ-114-128
56. Извештај о хигијенским мерама које су предузете на подручју
VIII деонице Омладинске пруге Шамац–Сарајево,
Секција Лашва, 4. август 1947.
АЈ-114-128
57. Одлука Главног штаба ОРБ на градњи пруге Шамац–Сарајево
о кажњавању III личке бригаде зато што је део њених припадника
одбио да се вакцинише, Зеница, 5. август 1947.
АЈ-114-128
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58. Појава трбушног тифуса на подручју II секције пруге Шамац–Сарајево,
Високо, 6. август 1947, извештај.
АЈ-114-128
59. Мере за сузбијање вашљивости на подручју IV секције пруге
Шамац–Сарајево, Маглај, 31. октобар 1947, извештај.
АЈ-114-128
60. Спровођење хигијенских мера на прузи Шамац–Сарајево.
фотографије, АЈ-114-215
61. Хигијенска и здравствена ситуација на градилишту, Годишњи извештај
Главног штаба ОРА „Братство и јединство“, Београд, 1949.
АЈ-114-152
62. Хигијенска и здравствена ситуација на градилиштима Београда,
Извештај о раду омладинских радних бригада на изградњи Београда 1949.
АЈ-114-152
63. Хигијенска и здравствена ситуација на градилиштима Омладинске пруге
Бања Лука–Добој, 1951, извештај.
АЈ-114-204
64. „Држање [...] подмукло и реакционарно...“, карактеристике плаћеног
медицинског особља на подручју VIII секције Омладинске пруге
Шамац–Сарајево, Секција Лашва, 17. јули 1947.
АЈ-114-128
Смртни случајеви и теже повреде на омладинским радним акцијама
65. Списак погинулих и умрлих бригадира на прузи Шамац–Сарајево,
Београд, 1951.
АЈ-114-129
66. Извештај о несрећним случајевима на подручју VIII секције Омладинске
пруге Шамац–Сарајево, Секција Лашва, 17. јули 1947.
АЈ-114-128
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67. Кажњавање групе команданата бригада чији су бригадири настрадали,
ОРА Шамац–Сарајево, Зеница, 11. јуна 1947, одлука.
АЈ-114-128
68. Записник о смртном случају бригадира због туберкулозе
на ОРА „Братство и јединство“.
АЈ-114-152
69. Записник о смртном случају бригадира на изградњи Београда 1949,
Београд, 26. август 1949.
АЈ-114-152

Омладинске радне акције – школа социјализма
Командант Омладинских радних бригада Батрић Јовановић насловио је своју брошуру о добровољном физичком раду омладине у Југославији Омладинске радне акције –
школа социјализма (Београд, 1948). Наслов публикације потпуно одражава главну идеолошко-политичку сврху радних акција: изградити инфраструктурне објекте неопходне за
развој планске, социјалистичке привреде и кроз тај рад изградити нови лик – југословенског социјалистичког човека, градитеља и браниоца социјализма. Зато су свакодневицу на
радним акцијама употпуњавале различите културно-просветне активности које су као свој
крајњи циљ имале идеолошко васпитање омладине. Полазећи од претпоставке да социјализам, као напредно друштво које је научно засновано, не може да се гради ако су његови
градитељи неписмени, на омладинским радним акцијама организовани су аналфабетски
течајеви, који су били обавезни за све неписмене и полуписмене омладинце. Пошто је један од фундаменталних циљева социјалистичког друштвеног преображаја био интензивна
изградња тешке индустрије и претварање бројне сеоске радне снаге у индустријске раднике, на радним акцијама били су организовани бројни стручни течајеви за различите врсте
квалификованих радника. На радним акцијама се припремао партијски подмладак за будући идеолошко-политички рад, кроз курсеве за омладинске и пионирске руководиоце, за
организаторе различитих културно-просветних активности и манифестација (за хоровође,
вође дилетантских група, за библиотекаре, фоторепортере, новинаре, фискултурнике, руководиоце аналфабетских течајева, за руководиоце културно-просветних активности на
селу итд.). Најзад, од омладине на радним акцијама очекивало се да ће дати свој допринос
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просвећивању сеоског становништва у околини градилишта. Зато су девојке и младићи из
омладинских радних бригада одлазили у оближња села, где су организовали аналфабетске
течајеве, предавања и приредбе.
Физичка култура и њен, у то време, нераздвојни део предвојничка обука имали су веома значајну улогу у идеолошко-политичком васпитању омладине на радним акцијама.
Физичка култура и спорт били су схваћени као саставни део обуке за одбрану земље од
различитих спољних непријатеља. Масовне фискултурне приредбе, као што су слетови
поводом неког значајног датума (Празник рада, Дам младости, Дан устанка, у част Петог
конгреса КПЈ...), имале су циљ да развијају код омладине осећај безрезервне припадности
колективу. Значајни датуми су били и повод за права спортска надметања међу бригадама
у фудбалу, одбојци, кошарци, атлетици и другим дисциплинама.
Саставни део културно-просветних активности на градилиштима биле су приредбе,
како оне у којима су сами бригадири изводили одређен програм за друге бригадире, тако и
оне са програмом који су изводили уметници и уметнички ансамбли. У просеку једном недељно, омладина је на градилишту гледала неки играни или документарни филм, најчешће
совјетски. Како је многима то био први сусрет са кинематографијом, у склопу пројекција
била су одржавана и предавања о филму који је приказиван. Свака радна бригада била је
обавезна да поседује библиотеку са идеолошки провереним насловима и бригадири су,
бар формално, давали обавезу да ће у одређеном року прочитати одређен број књига. Велике радне акције су имале свој дневни лист, као што је Борба на Омладинској прузи на
ОРА Шамац–Сарајево, или Братство и јединство на ОРА „Братство и јединство“. Од краја
40-их година XX века на великим радним акцијама радио-станице су емитовале пригодан
програм.
Ако посматрамо омладинске радне акције као школу социјализма, морамо да се осврнемо на „социјалистичко такмичење“ које је сматрано за главну форму рада у социјализму. Такмичили су се сви: деоница против деонице, бригада против бригаде и тако све до
појединаца. Такмичило се у свему: у количини ископане земље, набијене земље, у броју
описмењених бригадира, броју прочитаних књига, одржаних приредби, у брзини спровођења неке идеолошко-политичке кампање, у гимнастици... Од резултата такмичења зависило је да ли ће нека бригада, чета, десетина или појединац добити тзв. прелазну заставицу,
похвалу или ударничку значку.
Објављивање Резолуције Информбироа у лето 1948. свакако је био преломан догађај у
историји социјалистичке Југославије. На радним акцијама осетио се тако што су омладинске
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организације из „народних демократија“ одмах отказале долазак својих људи на градилишта у Југославији, односно тако што су отказале гостопримство југословенским радним
бригадама на својој територији. Прокомунистичке омладинске организације из западноевропских земаља такође су реаговале бојкотом радних акција у Југославији. Југословенска
омладина на радним акцијама се врло ретко отворено изјашњавала за Резолуцију Информбироа, али у сенци притиска СССР-а и „народних демократија“ на Југославију, нарочито
током 1949, у атмосфери која је одисала паранојом, свака примедба на лошу исхрану,
лоше хигијенске услове и друго одмах је проглашавана за прикривено слагање са
Информбироом.
Упутства за спровођење идеолошко-политичког рада
70. Културно-просветни садржаји који би требало да се одрже у једној бригади
током једне радне недеље и прелог тема за предавање, Предлог шеме рада
на пропаганди и агитацији на ОРА 1949.
АЈ-114-124
71. Форме идеолошко-политичког рада на ОРА Аутопут „Братство-јединство“,
Београд, 1949, извештај.
АЈ-114-124
72. Учење у кружоцима – главна форма колективног савлађивања наставног
градива, Београд, 1948, извештај.
АЈ-114-124
73. Упутство о употреби штампе на ОРА, Београд, 1948.
АЈ-114-124
74. Упутство о уређивању зидних новина, извештај о агитацији и пропаганди
на омладинским радним акцијама, Београд, 1948.
АЈ-114-124
75. Добра иницијатива десетине V чете, прилог из зидних новина,
дневник Југословенске омладинске радне бригаде у Албанији, 1946.
АЈ-114-125
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76. Истра и Трст – неотуђиви делови Југославије, прилог из зидних новина,
дневник Југословенске омладинске радне бригаде у Албанији, 1946.
АЈ-114-125
77. Десеторка друга из 3. чете Далић Ахмеда, прилог из зидних новина,
дневник Југословенске омладинске радне бригаде у Албанији, 1946.
АЈ-114-125
78. Графикон четне прелазне заставице, прилог из зидних новина,
дневник Југословенске омладинске радне бригаде у Албанији, 1946.
АЈ-114-125
79. Графикон кубатуре по четама, прилог из зидних новина,
дневник Југословенске омладинске радне бригаде у Албанији, 1946.
АЈ-114-125
80. Група бригадира чита зидне новине, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
81. Употреба радија, библиотека и логорских ватри на омладинским радним
акцијама, Београд, 1948, упутство.
АЈ-114-124
82. Типови радио-емисија које се предлажу за емитовање на радним акцијама,
Упутства за пропагандно-агитациони рад на ОРА 1949.
АЈ-114-124
83. Неколико типичних књига из библиотека омладинских радних бригада –
илустрација из дневника Југословенске омладинске радне бригаде у
Албанији, 1946.
АЈ-114-125
84. Логорске ватре на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографије, АЈ-114-205
85. Упутства за употребу кино пројекција на ОРА, Београд, 1948.
AJ-114-124
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86. Марита – филм о херојској погибији литванске омладинке за совјетску
Литву, Братство-јединство, лист Омладинских радних бригада на градњи
аутопута Београд–Загреб, бр. 9, Сремска Митровица, 22. мај 1948, 3.
87. Гостовања културно-уметничких група, појединачних уметника и других
„културних и јавних радника“, Упутства за пропагандно-агитациони рад
на ОРА 1949.
АЈ-114-124
88. Укључивање омладине са радних акција у тешку индустрију,
Београд, 1949, извештај.
АЈ-114-152
Описмењавање младих градитеља
89. Наставни план аналфабетских течајева на омладинским радним акцијама
у Југославији, 1947.
АЈ-114-124
90. Наставни програм аналфабетских течајева на Омладинској прузи
Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-128
91. Десетодневни извештај о аналфабетским течајевима у бригадама I секције
Омладинске пруге Шамац–Сарајево, Модрича, 21. април 1947.
АЈ-114-128
92. Аналфабетски течајеви за припаднике националних мањина,
ОРА Шамац–Сарајево 1947, извештај.
АЈ-114-128
93. Борба против неписмености, најважнији циљ културно-просветног рада
на ОРА у 1949, Упутство за пропагандно-агитациони рад на ОРА у 1949.
АЈ-114-124
94. Бригадир исписује своја прва слова, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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95. Час аналфабетског течаја на отвореном, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
96. Наставни план кратког курса за руководиоце аналфабетских течајева
на ОРА Шамац–Сарајево 1947.
АЈ-114-128
97. Курс за руководиоце аналфабетских течајева на прузи Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
Стручни течајеви
98. Општи преглед курсева одржаних на већим омладинским радним акцијама
1946–1949.
АЈ-114-124
99. Фотографски курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
100. Радио-аматерски курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
101. Тесарски курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
102. Зидарски курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
103. Курс за трактористе, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
104. Шоферски курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
105. Баштовански курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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106. Фискултурни курс, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
107. Полазници курса на теоријској настави, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографија, АЈ-114-215
108. Билтен омладинских курсева на аутопуту „Братство-јединство“, 1948.
АЈ-114-214
109. Списак литературе за курс за омладинске руководиоце
на радним акцијама у 1950.
АЈ-114-124
Физичка култура и спорт
110. Извештај о масовним фискултурним манифестацијама и спортским
такмичењима на ОРА Шамац–Сарајево, Зеница, 19. октобар 1947.
АЈ-114-128
111. Графички приказ фискултурних вежби, Програм фискултурног рада
на омладинским радним акцијама, Београд, 1949, брошура.
112. Фискултурни течајеви на ОРА Шамац–Сарајево, Зеница 1948, извештај.
АЈ-114-124
113. Фискултурна бригада на вежби, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
114. Главни штаб ОРБ на прузи Шамац–Сарајево кажњава укором штаб
IX карловачке бригаде због немарног односа према додељеним им
лоптама, Зеница, 10. септембар 1947, одлука.
АЈ-114-128
115. Извештај о Међународном спортском такмичењу на Омладинској прузи
Шамац–Сарајево, Зеница, 11. септембар 1947.
АЈ-114-290
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116. Одбојкашка утакмица у конкуренцији омладинки: Чехословачка бригада –
Сарајевска бригада, Зеница 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
117. Кошаркашка утакмица у конкуренцији омладинаца: Југославија –
Румунија, Зеница, 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
118. Такмичење у спринту, Зеница, 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
119. Такмичење у скоку у вис, Зеница, 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
120. Одбојкашице из чехословачке бригаде, Зеница, 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
121. Кошаркаши из југословенске фискултурне бригаде,
Зеница, 11. септембар 1947.
фотографија, АЈ-114-215
122. Физичка култура на ОРА Бања Лука–Добој, Бања Лука, 1951, извештај.
AJ-114-204
Предвојничка обука
123. Предвојничка обука на омладинским радним акцијама, Рад омладинских
бригада на изградњи Београда 1949, извештај.
АЈ-114-152
124. Настава предвојничке обуке на ОРА Шамац–Сарајево 1947.
`
фотографија, АЈ-114-215
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Приредбе, гостовања уметника и културно-просветне активности на селу
125. Гостовање групе књижевника из Београда на градилишту пруге
Брчко–Бановићи, Букиње, јули 1946, извештај.
АЈ-114-127
126. Извештај о посетама делегација из иностранства градилишту пруге
Брчко–Бановићи, 30. септембар 1946.
АЈ-114-127
127. Десетодневни извештај о културно-просветним активностима у бригадама
I секције Омладинске пруге Шамац–Сарајево, Модрича, април 1947.
АЈ-114-128
128. Гостовање уметничких ансамбала на градилишту XI секције
пруге Шамац–Сарајево и одржане биоскопске пројекције,
Славонски Шамац, 30. април 1947, извештај.
АЈ-114-128
129. Првомајска парада у Немили, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографије, АЈ-114-215
130. Син пука и Здравствуј Москва – биоскопске представе
за бригадире VII секције Омладинске пруге Шамац–Сарајево,
3. мај 1947, извештај.
АЈ-114-128
131. „Има добрих услова за рад на терену јер је сам народ добар“,
културно-просветни рад омладине у циљу општег културног уздизања
локалног становништва, Зеница, 7. мај 1947, извештај.
АЈ-114-128
132. Житељи села дуж трасе пруге Шамац–Сарајево, 1947.
фотографије, АЈ-114-215
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133. Украшавање животног и радног простора – сликање портрета
Ј. В. Стаљина и Ј. Б. Тита на зиду бараке, писање парола на градилишту
и осликана фасада једне бараке, ОРА Шамац–Сарајево 1947.
фотографије, АЈ-114-215
Социјалистичко такмичење
134. Социјалистичко такмичење – главна форма рада на градилишту,
Београд, 1949, извештај.
АЈ-114-152
135. Друга чачанска бригада позвала на такмичење све бригаде Седме секције,
Borba na Omladinskoj pruzi br. 10, Šamac–Sarajevo, petak 11. april 1947, 1,
исечак из новина.
136. Прва лесковачка бригада прихвата такмичење са Другом чачанском,
Борба на Омладинској прузи, бр. 11, Шамац–Сарајево,
субота 12. април 1947, 1, исечак из новина.
137. Социјалистичко такмичење између студенткиња Медицинског
и Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
ОРА Шамац–Сарајево, Секција Лашва, 1947.
фотографије, АЈ-114-215
Ударници
138. „Примјеран је на раду дисциплинован“, биографије и карактеристике
групе ударника са VIII секције пруге Шамац–Сарајево, 1947, извештај.
АЈ-114-128
139. Ударник Јован Аранђеловић, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
140. Ударник Станислав Шестак, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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141. Ликови наших ударника, Братство-јединство, лист Омладинских радних
бригада на изградњи аутопута Београд–Загреб, бр. 17,
Сремска Митровица, 17. јуни 1948, 3.
142. Ударник са радних акција, ударник у производњи, Омладина,
лист Народне омладине Југославије, бр. 9, година V,
Београд, 23. јануар 1949, 2.
143. Троструки ударник и трострука ударница, Омладина,
лист Народне омладине Југославије, бр. 30, година V,
Београд, 13. март 1949, 1.
Резолуција Информбироа 1948. и омладинске радне акције
144. Запажања о ставу средњошколске и студентске омладине према
Резолуцији Информбироа, Нова Градишка, 7. август 1948, извештај.
AJ-114-152
145. Упутство да се васпитни рад са омладином усклади са линијом КПЈ
о „социјалистичком преображају села“ и усмери ка изграђивању свести
да она гради социјализам сопственим снагама, Београд, 1949.
АЈ-114-124
146. Поједини случајеви солидарисања са Резолуцијом Информбироа међу
бригадирима, Нова Градишка, август 1949, извештај.
АЈ-114-152
147. Тумачење суштине спора између КПЈ и СКП(б), као најважнији задатак
агитационог и пропагандног рада међу градитељима Београда, 1949,
извештај.
АЈ-114-152
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Извоз југословенског револуционарног искуства
преко омладинских радних акција
Омладинске радне акције су имале своје место у спољној политици социјалистичке
Југославије. Као сиромашна земља која је претрпела тешка ратна разарања, Југославија
није имала коме да извози робу и капитал, али је настојала да извезе сопствено револуционарно искуство и тиме да учврсти свој међународни положај. Југословенска омладина је
почев од 1946. године градила инфраструктурне објекте у „народним демократијама“ –
највише у Албанији, Бугарској, Пољској и Чехословачкој. Омладина ових земаља учествовала је на радним акцијама у Југославији, као што су Брчко–Бановићи и Шамац–Сарајево.
Ова врста сарадње прекинута је у лето 1948. објављивањем Резолуције Информбироа.
На највећим градилиштима Југославије, као што су пруге Брчко–Бановићи, Шамац–
Сарајево и Бања Лука–Добој, аутопут „Братство и јединство“ и Нови Београд, радили су
млади људи из тзв. западних демократија и неких ваневропских земаља. Бројни су били
Британци, Французи, Скандинавци, Аустријанци, Италијани и припадници других нација.
Било је Американаца (и потомака јужнословенских досељеника и „правих“), чак и нешто
Индуса и Камбоџанаца. На добровољан физички рад у Југославији привукли су их бројни
мотиви: било је међу њима искрених левичара, социјалиста и комуниста, било је авантуриста, оних који су дошли да проведу у Југославији активан одмор, а вероватно и шпијуна.
Независно од њиховог радног учинка који је често, према сачуваним извештајима, био испод очекиваног, присуство ових младих људи из иностранства повољно је утицало на младе Југословене који су могли непосредно да се упознају са својим вршњацима из иностранства, као и на саме странце, којима је рад у омладинским радним бригадама био
значајно искуство.
Од како је око 1950. започело отварање Југославије према Западу, један број југословенских омладинаца се одазвао позивима да учествује на радним акцијама у Француској и
Великој Британији. То је било (погрешно) схваћено као прилика за политичко пропагандно деловање у овим земљама, што је био извор неспоразума између домаћина и Југословена.
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Југословени на омладинским радним акцијама у иностранству
148. Дневник Радне бригаде Народне омладине Југославије на изградњи
аутопута Кукс–Пишкопеја, Скавиц, Албанија, 8. септембар 1946.
АЈ-114-125
149. Графички приказ националног и социјалног састава Радне бригаде
Народне омладине Југославије на изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја,
Скавиц, Албанија.
АЈ-114-125
150. Месечни извештај о животу и раду припадника југословенске бригаде
на изградњи пруге Драч–Тирана, 18. мај 1948.
АЈ-114-298
151. „Наш долазак учинио је много у погледу оживљавања рада“,
Извештај о животу и раду југословенске бригаде у Пољској 1947,
Зеница, 15. август 1947.
АЈ-114-298
152. Излет југословенских бригадира у околину Варшаве, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
153. Позив студентима из различитих земаља да се одазову на добровољан
физички рад у виноградарским пределима Француске, Париз, 26. мај 1948.
АЈ-114-298
154. „За сада беремо јагоде, а касније како изгледа, браћемо грашак“,
Извештај о југословенским омладинцима који врше пољопривредне
радове у околини Кембриџа, Лондон, 13. јул 1950.
АЈ-114-298

31

Омладина из иностранства на ОРА Брчко–Бановићи 1946.
155. Извештај о албанској, грчкој, бугарској, мађарској и чехословачкој
бригади на ОРА Брчко–Бановићи, 1946.
АЈ-114-290
156. Једина мајчина душо!, наводно писмо албанске мајке сину градитељу
пруге, исечак из непознатих новина.
АЈ-114-290
157. Зашто смо дошли у Југославију?, писмо чехословачке омладинке са пруге
Брчко–Бановићи, 1946.
АЈ-114-290
158. Извештај о боравку румунске бригаде „Филимон Србу“ на прузи
Брчко–Бановићи, 1946.
АЈ-114-290
159. Проглас омладине грчке бригаде „Никос Захаријадис“ поводом завршетка
радова на прузи Брчко–Бановићи, 1946.
АЈ-114-290
160. Одлука Штаба омладинских радних бригада на градњи пруге
Брчко–Бановићи о одавању признања бригадирима из Аустрије,
Букиње, 7. октобар 1946.
АЈ-114-290
161. Исељеници из Француске и њихова бригада која је „прожета духом
недругарства, недисциплинована, са нездравим односом према раду“,
1946, извештај.
АЈ-114-290

32

Омладина из иностранства на ОРА Шамац–Сарајево 1947.
162. Покушај преношења југословенског револуционарног искуства омладини
из иностранства – списак одржаних предавања током лета 1947
АЈ-114-290
163. Писмо бившег белгијског бригадира који живи „под јармом енглеског
и американског империјализма“ југословенском другу који „игра коло
са безбројним булама“, Shaerbeek, 21. август 1947.
АЈ-114-290
164. Груби прорачун колико кошта боравак бригада из иностранства на прузи
Шамац–Сарајево.
АЈ-114-290
165. Бригадири из иностранства на одмору у Дубровнику: о нудистима
из данске бригаде и друга запажања о понашању омладине
из иностранства, Дубровник, 21. јули 1947, извештај.
АЈ-114-290
166. Бригада из иностранства учи српскохрватски језик,
ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
167. Албански бригадири одушевљено примају вест да је њихова бригада
проглашена ударном, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
168. Чланови штаба британске бригаде, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
169. Грчка бригада на паради, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
170. Шведска бригада на градилишту, ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
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171. Бригада из Слободне територије Трста на градилишту,
ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
фотографија, АЈ-114-215
Резолуција Информбироа 1948. и омладина из иностранства
172. Блажо, тешко ми је брате мој, писмо бившег команданта
бугарске бригаде пријатељу из Београда поводом објављивања
Резолуције Информбироа, јули 1948.
АЈ-114-298
173. Писмо руководства југословенске бригаде у Албанији
и одговор Генералног већа Народне омладине Албаније
поводом Резолуције Информбироа, 1948.
АЈ-114-298
174. Омладинске организације „народних демократија“ и прокомунистичке
омладинске организације на Западу отказују долазак у Југославију
због сукоба са Информбироом, лето 1948, депеше.
АЈ-114-298
Омладина из иностранства на ОРА Бања Лука–Добој 1951.
175. Мишљење Главног штаба Омладинских радних бригада на градњи пруге
Бања Лука–Добој о томе како би требало да изгледа логор за омладину
из иностранства, 1951.
АЈ-114-290
176. „Тај дан је почела бригада и са црном берзом“, Извештај о норвешкој
бригади на ОРА Бања Лука–Добој, 1951.
АЈ-114-290
177. „У бригади главну организациону и политичку улогу имају троцкисти“,
Извештај о француској бригади на ОРА Бања Лука–Добој, 1951.
АЈ-114-290

34

178. „Вероватно има и криминалаца“, Извештај о бригади емиграната
из Пиринске Македоније на ОРА Бања Лука–Добој, 1951.
АЈ-114-290

Омладинске радне акције у периодици
Југословенски медији су редовно извештавали са радних акција. Дневни листови, као
што су Борба и Политика, имали су у време грађевинске сезоне редовне рубрике у којима
су објављивали прилоге о градилиштима – подједнако податке о радном учинку и податке
о резултатима културно-просветног рада међу бригадирима. Лист Омладина, који је излазио два пута недељно, посвећивао је, природно, још већу пажњу радним акцијама. Штабови највећих градилишта издавали су сопствене дневне новине, као што су Борба на Омладинској прузи, која је излазила свакодневно на ОРА Шамац–Сарајево, или Братство и јединство, које је такође излазило свакодневно на градилишту истоименог аутопута. У овим
листовима објављивани су резултати рада свих бригада, писано је о ударницима, о културно-просветним и спортским активностима, али било је и различитих вести из земље и света. Објављивани су и књижевни прилози бригадира и репродукције њихових ликовних радова. На ОРА Бања Лука–Добој излазио је и лист намењен омладини из иностранства –
The Youth Railway. Листови омладинских организација из иностранства објављивали су
прилоге о радним акцијама у Југославији, које су им махом слали њихови земљаци –
припадници неке од иностраних бригада.
Листови који су излазили на омладинским радним акцијама
179. Борба на Омладинској прузи, бр. 77, Шамац–Сарајево, недеља 29. јун 1947,
дневни лист.
180. Братство и јединство, лист Омладинских радних бригада на градњи
аутопута Београд–Загреб, бр. 38, Сремска Митровица, 1. септембар 1948,
дневни лист.
181. Youth Railway, No 2, Belgrade, August 24 1951, лист бригадира
из иностранства на ОРА Бања Лука–Добој 1951.
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Домаћи листови о омладинским радним акцијама
182. Добојска бригада изградила је за три дана пет километара новога пута,
Борба, бр. 125, год. XI, Београд, 26. мај 1946, 3, исечак из новина.
183. Омладинске бригаде воде упорну битку за довршење највећег објекта
у првој години Петогодишњег плана, Политика, бр. 12756, год. XLIV,
Београд, 1. новембар 1947, 5, исечак из новина.
184. Највеће акције Народне омладине у другој години Петолетке,
Омладина, лист Народне омладине Југославије, бр. 14, год. VI,
Београд, 17. фебруар 1948, 1, исечак из новина.
Инострана штампа о радним акцијама
185. Youth builds a Railway in Yugoslavia (Омладина гради пругу у Југославији),
The Student, London, 17. 8. 1946, исечак из новина.
АЈ-114-297
186. Youth builds a Railway (Омладина гради пругу), Jeunesse du monde 1,
исечак из новина.
АЈ-114-297
187. An der Jugoslawischen Jugednbahn (На југословенској омладинској прузи),
Junge Welt, 13. 8. 1947, исечак из новина.
АЈ-114-297

Омладинске радне акције као уметничка инспирација
Идеолози КПЈ су замишљали уметност као оруђе агитације и пропаганде и тражили
су од стваралаца да теме проналазе у стварности изградње социјализма у Југославији (или
прецизније речено у пожељној стварности – онаквој како су је замишљали партијски идеолози). Тако су и омладинске радне акције добиле своју уметничку обраду у књижевним,
ликовним, музичким и филмским остварењима. У периоду 1946–1951. створен је већи број
уметничких дела која величају прегнуће омладине у обнови и изградњи земље. Споменимо
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неке: романе Пут по насипу Антона Инголича и Синови равнице Богдана Чиплића, поезију
као што је Распева се земља Гвида Тартаље или Пјесма градитеља пруге Бранка Ћопића,
бројне мапе цртежа и графика са градилишта које су урадили млади ликовни уметници,
бројне масовне песме, као што су Пјесма народне омладине Јосипа Славенског и друге.
Омладинске радне акције су уметнички обрађиване и у књижевности за децу, о чему
сведоче многе странице часописа Пионири.
Омладинске радне акције у књижевности
188. Антон Инголич, Пут по насипу, роман по забелешкама бригадира Андреја,
Београд, 1950, роман о једној словеначкој бригади на прузи
Шамац–Сарајево.
189. Богдан Чиплић, Синови равнице, Нови Сад, 1952, роман
о српско-мађарској бригади из Војводине на прузи Бања Лука–Добој.
190. Марин Франичевић, Радост градитеља пруге, Slobodna domovina.
Godišnjak za godinu 1947, Zagreb, 1947, 171, песма.
191. Oton Župančič, Kolednica mladinskih brigad, Омладина, лист Народне
омладине Југославије, бр. 71, година V, Београд, 19. јун 1949, 3, песма.
192. Воја Јелић, На мосту, Омладина, лист Народне омладине Југославије,
бр. 51, година V, Београд, 1. мај 1949, 3, приповетка.
Омладинске радне акције у књижевности за децу
193. Мира Алечковић, Повратак с пруге, Пионири, бр. 11, год. III,
Београд, новембар 1946, песма.
194. Бранко Ћопић, Два ударничка писма, Пионири, бр. 6, год. IV,
Београд, јун 1947, песма.
195. Десанка Максимовић, Стасај брже дете, Пионири, бр. 7–8, год. IV,
Београд, јул–август 1947, песма.
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196. Слободан Галогажа, Омладинска пјесма о прузи, Пионири, бр. 10, год. IV,
Београд, октобар 1947, песма.
197. Воја Царић, Бој са Врандуком, Пионири, бр. 12, год. IV,
Београд, децембар 1947, песма.
Омладинске радне акције – инспирација ликовних уметника
198. Marklen Mosjenko, Dečak, Mapa crteža studenata beogradske i zagrebačke
Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
199. Ferdo Kulmer, Skica, Mapa crteža studenata beogradske i zagrebačke
Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
200. Petar Mladenović, Kiseljak, Mapa crteža studenata beogradske i zagrebačke
Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
201. Dušan Džamonja, Logor bihaćke brigade, Mapa crteža studenata beogradske
i zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
202. Ferdo Kulmer, Skice iz usjeka, Mapa crteža studenata beogradske i zagrebačke
Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
203. Zdenka Kortusova, U tunelu, Mapa crteža studenata beogradske i zagrebačke
Akademije likovnih umjetnosti „Brčko–Banovići“,
Zagreb, 1946, репродукција.
Омладинске радне акције у „масовној песми“
204. Јосип Славенски, Пјесма народне омладине, Београд, 1946,
партитура композиције.
АЈ-559-89
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205. Pjesma radu, Slobodna domovina. Godišnjak za godinu 1947, Zagreb, 1947,
377, партитура композиције.
206. Саша Бизетић, Шамац–Сарајево, издање аматерског музичког друштва
„Београд“, Београд, S. A., партитура композиције.
АЈ-559-91
207. Ловро Жупановић, Пјесма младих градитеља, издање Накладног завода
Хрватске, Загреб, 1947, партитура композиције.
АЈ-559-90

Омладинске радне акције
– предмет сећања и научног истраживања
После свега, велике омладинске радне акције које су обележиле период обнове земље
и Првог петогодишњег плана постале су предмет колективног и индивидуалног сећања. О
радним акцијама је писано приликом различитих годишњица, а постале су и предмет проучавања политичких наука и социологије. Сећање на омладинске радне акције било је и у
функцији решавања приватно-правних питања бивших бригадира, када су им сведочанства о учешћу на некој од њих била потребна ради регулисања радног стажа и др. Најзад,
данас, када нас већ више деценија дели од епохе великих радних акција, када је и сама Југославија постала прошлост, оне су постале предмет проучавања научне историографије.
208. Успомене једног Британца са омладинских радних акција у Југославији,
1952, писмо.
АЈ-114-290
209. Мишљење Среског комитета Народне омладине Југославије из Јаше
Томића о захтеву бившег бригадира да му Централни комитет НОЈ
додели десет ударничких значака, Јаша Томић, 9. мај 1953.
АЈ-114-127
210. Изјава сведока о раду бивше бригадирке на омладинској радној акцији
ради регулисања радног стажа, Београд, 22. септембар 1953.
АЈ-114-129
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211. Накнадни поглед на омладинске радне акције, после 1952, реферат.
АЈ-114-124
212. Оријентациони програм прославе 20-годишњице изградње пруге
Шамац–Сарајево, Сарајево, 1967.
АЈ-114-129
213. Dragić Kačarević, Karakter i vaspitni značaj radnih akcija omladine
(rad nagrađen na konkursku povodom Dana mladosti 1959),
Beograd, 1960, брошура.
214. Слободан Селинић, Омладина гради Југославију. Савезне омладинске
радне акције у Југославији 1946–1963, Архив, часопис Архива Србије
и Црне Горе, год. VI, бр. 1–2, Београд, 2006, 87–101, чланак.

Додаци
215. Дневник рада I зеничке бригаде на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-131
216. Дневник рада VII црногорске бригаде на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-134
217. Дневник рада I загребачке ударне бригаде „Паја Лупрети“
на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-136
218. Дневник рада III охридске бригаде „Сашо Огнен“
на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-140
219. Дневник рада V приморске бригада „Штрукељ Милојке“
на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-141
220. Дневник рада IV крушевачке бригаде на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-144
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221. Мапа цртежа омладинаца из радних бригада
на ОРА Шамац–Сарајево, 1947.
АЈ-114-214
222. Уверење које се издавало ударним бригадама,
ОРА Бања Лука–Добој, 1951.
АЈ-114-214
223. Диплома која је додељивана носиоцима спомен-значке
на омладинским радним акцијама.
АЈ-114-214
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