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Збирка фотографија Архива Југославије
– Други светски рат и послератни период –
АПСТРАКТУМ: У раду су приказани фондови и збирке чије су
фотографије издвојене приликом сређивања писане грађе, а односе се на Други светски рат, период социјалистичке Југославије и Државне заједнице Србије и Црне Горе, и налазе се у
оквиру Збирке фотографија Архива Југославије. Чланак пружа
увид у кратак историјат ствараоца грађе и опис фотографија,
као и податке о количини, степену и врсти сређености као и
доступности фотографија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Збирка фотографија, фотографија, фонд, дигитализација, попис, збирка, поклон, ратни злочини, Други
светски рат, социјалистичка Југославија, Државна заједница
Србија и Црна Гора, Архив Југославије
У претходном броју часописа Архив1 дат је пресек фотографских
збирки насталих у периоду Краљевине Југославије,2 а у овом броју говорићемо о фондовима и збиркама чије су фотографије настале за време
Другог светског рата, периода социјалистичке Југославије и Државне заједнице Србија и Црна Гора. Овом периоду припадају фотографије из 30
фондова/збирки, односно преко 35.000 фотографија, које су издвојене приликом сређивања архивских фондова и збирки писане грађе или су добијене
на поклон.
Упоредо са сређивањем и обрадом, радило се на дигитализацији значајних фондова и збирки, тако да су потпуно дигитализована 4 фонда од којих је посебно значајан 110 – Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача са својих 2978 фотографија.
Из збирке су издвојене карте, плакати и друга штампана грађа и предати Библиотеци Архива на даљу обраду и чување.
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Зорица Нетај, Збирка фотографија Архива Југославије – период Краљевине Југославије, Архив, год XIV, Београд 2013, 47–62.
Исправка броја фонда, уместо 831–832 – Југословенски олимпијски комитет.
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Да бисмо растеретили текст, основни подаци о количини, доступности, врсти грађе, степену сређености и количини, дати су испод назива фонда путем иконица.






Легенда
доступан фонд
делимично доступан фонд
попис фотографија
Thumbnail фотографија
доступна истраживачима





Легенда
делимично или потпуно
дигитализован
карта издвојена из грађе и налазе
се у Библиотеци Архива
Албуми

Ф:

количина фотографија

25 - МИНИСТАРСТВО РАДА ВЛАДЕ ФНРЈ

 :38 
Министарство рада Владе ФНРЈ деловало је у периоду 1946–1951. године и вршило је надзор над: Државним заводом за социјално осигурање;
Управом за исељенике; Поморском инспекцијом рада; Речно-бродарском инспекцијом рада; Инспекцијом рада за ваздушни саобраћај; аташеима рада
при одређеним дипломатским представништвима и руководило Институтом
рада.
Фотографије фонда приказују: градилиште фабрике Југовинил из Каштел Сућурца; фабрику сточних крмива Крма из Загреба; Индустријско телеграфско-телефонску школу у Загребу, као и разне погоне, алате и индустријске машине.
31 - КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ВЛАДЕ ФНРЈ
 :530 
Комитет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ деловао је у периоду 1946–1951. године. Комитет је био надлежан за: припремање и израду
планова здравствене службе; организовање мера за сузбијање епидемија;
руковођење здравственим установама, бањама и лечилиштима; контролу
производње и увоза серума, вакцина и лекова, као и остале послове из области народног здравља.
На фотографијама фонда налазе се: здравствено-просветне изложбе и
акције; медицинске и бабичке школе (Осијек, Бања Лука, Сарајево); болнице (Загреб, Штип, Котор, Пљевља, Подгорица, Андријевица, Иванград, Мостар, Скопље, Књажевац, Ниш, Сомбор, Београд, Нови Сад); бање и лечилишта (Ђевђелија, Теслић, Бања Лука, Сарајево, Тузла), УНИЦЕФ-ова акција
за помоћ Југославији.
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57 - ГЕНЕРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ РАДА У ТОРИНУ
 :23 
Збирка фотографија Генералног комесаријата Југословенске секције
Међународне изложбе рада у Торину настала је поводом учешћа Југославије
на овој међународној изложби одржаној од 6. маја до 31. октобра 1961.
Фотографије приказују макету и уређење Југословенског павиљона
површине 650 м2, насталог по пројекту архитекте Вјенцеслава Рихтера, изложбене паное, графиконе, светлосне ефекте, текстове, пластичне експонате
као и изглед информационог пулта.3
110 - ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА
ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА
Ф:2978 
Државна комисија за утврђивање злочина окупатора образована је
1945. године ради утврђивања злочина, проналажења и кажњавања лица одговорних за злочине. Фотографије су прикупљане у публикационом одељењу Државне комисије, са циљем организовања изложби које су биле у Београду, Крагујевцу, Краљеву, Ћуприји и Нишу, као и на међународним изложбама у Паризу и Лондону.
Цела збирка конципирана је из три дела. У првом делу прикупљене
су појединачне или групне портретне фотографије злочинаца. У другом
делу приказани су злочини окупатора у разним деловима земље. У легендама су дати место и извршиоци злочина док се имена жртава налазе у мањем броју. Трећи део чине фотографије вредносних предмета опљачканих
од жртава.
114 - САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ф:3341 3 
Савез социјалистичке омладине Југославије деловало је преко Централног комитета, конгреса, конференција пленума итд. током читавог време свог постојања и деловања од 1945. до 1990. године.
На фотографијама су забележене омладинске радне акције (Брчко–Бановићи, Шамац–Сарајево, Нови Београд итд.), конгреси и свечаности студентске и радничке омладине, као и живот питомаца војних академија ЈНА.

3

Више у: Зорица Нетај, Међународна изложба рада у Торину 1961. године, Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, година IХ, бр. 1/2, Београд 2008.
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117 - ЦЕНТРАЛНО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ф:930 48 
Фотографије Централног већа Савеза синдиката Југославије настале
су у периоду 1946–1959. и приказују радне колективе (Текстилне индустрије
Земун, Вараждин, Југословенски комбинат гуме и обуће Борово итд.), фискултурна такмичења, слетове и спортске игре (1952, 1954), као и конгресе
Синдиката (1949–1959).
Међу 15 страних албума налазе се фотографије: мађарских културноуметничких друштава; са Конгреса кожарских радника Бугарске (1947); са
XXII конгреса синдиката мађарских металаца у Будимпешти (1957).
141 - АНТИФАШИСТИЧКИ ФРОНТ ЖЕНА
Ф:295 56 
Антифашистички фронт жена (АФЖ) основан је на Првој земаљској
конференцији жена 1942. године у Босанском Петровцу. Одмах после Другог светског рата, одржана су четири конгреса АФЖ Југославије – 1945,
1948. и 1953. у Београду и 1950. у Загребу. АФЖ је представљао жене Југославије у међународном женском покрету и организацијама жена у иностранству. Укинут је 1953. године а основан Савез женских друштава.
На фотографијама су приказани разни скупови, изложбе, конференције и конгреси АФЖ-а, жене пале у НОБ-у, описмењавање жена по местима
СФРЈ, као и албуми посвећени АФЖ-у Совјетског Савеза, Мађарске, Албаније, Шпаније, Кине итд.
144 - САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА
Ф:369 
Савезна комисија за верска питања (проистекла из Државне комисије
за верска питања настале 1945. године) вршила је послове који се тичу односа између државе и верских заједница до 1971. године, тако да су и фотографије фонда настале у овом периоду и могу се груписати у три целине.
Прва група односи на Православну цркву и на фотографијама су забележени: сахрана патријараха Гаврила и Викентија (1950, 1958); устоличење патријараха Викентија и Германа (1950, 1958); посете делегација румунске (1957), руске (1957. и 1962) и јерусалимске (1961) православне цркве, посета надбискупа Букатка (1964), посета патријарха Викентија Грчкој (1955), као и пријеми у СИВ-у и код председника Републике Јосипа
Броза Тита.
Другу групу чине фотографије које се односе на Римокатоличку цркву: оснивачка скупштина Удружења католичког свештенства НР Босне и
Херцеговине (1949) и Словеније (1949); сахрана Алојзија Степинца (1960);
потписивање Протокола између СФРЈ и Свете столице (1966); посета пред
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седника СФРЈ Јосипа Броза Тита Ватикану и папи Павлу VI (1971); пријеми
у СИВ-у и код председника Републике Јосипа Броза Тита.
Трећу групу чине фотографије које се односе на исламску верску заједницу: оснивачка скупштина „Улмије“ НР Босне и Херцеговине (1950);
посета председника Египта Гамала Абдела Насера и Аџмета Сукарна, Гази
Хусрефбеговој џамији (1956); заседања Врховног вакуфског сабора у Сарајеву (1956); устоличење реис ул улеме Кемуре (1957); пријеми код председника Републике Јосипа Броза Тита и др.
145 - САВЕЗ СТУДЕНАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ф:44 
Оснивачка конференција Савеза студената Југославије одржана је
1951. године, и до 1974, када долази до уједињења са Савезом омладине Југославије и формирања јединствене организације Савеза социјалистичке
омладине Југославије, одржано је девет конгреса, односно конференција Савеза студената Југославије.
Фотографије фонда настале су у распону 1949–1960. године и на њима су приказани: дочеци штафета; фискултурни кросеви и параде; конгреси
и конференције Савеза студената Југославије; студентске фолклорне групе;
радне акције и изградња Студентског града.
177 - САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ
Ф:418 
Савезна комисија за нуклеарну енергију основана је 1953. године и до
укидања 1971. имала је задатак да помаже, координира и усмерава развитак
нуклеарних наука и руководи целокупним радом у практичној примени науке на том подручју.
На фотографијама фонда приказани су објекти за нуклеарна истраживања у Југославији: зграде и постројења нуклеарног реактора у Винчи; Физикални институт „Јожеф Стефан“ у Љубљани; Институт за медицинска истраживања и медицину рада ЈАЗУ у Загребу; конференција за науку и друштво у Херцег Новом 1964, као и експерименти и копање руде урана.
183 - АМЕРИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈИ 4
Ф:675 
War Relief Fund of Americans of South-Slavic Descent основан је у Питсбургу 1944. године као централна потпорна организација (фонд) Американаца јужнословенског порекла за слање помоћи настрадалим народима Југославије. Управу фонда чинили су амерички књижевник словенског поре
4

Више у: Саша Илић, Амерички комитет за помоћ Југославији 1944–1948, Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, година V, бр. 1, Београд 2004, 129–139.
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кла Луј Адамич, виолиниста Златко Балоковић, Михајло Маринковић, Мирко Кухел и други. Главни задатак било је прикупљање материјалне помоћи
Југославији међу најширим масама Американаца.
На фотографијама фонда могу се видети дародавци и промотери Комитета који су били угледне личности из америчког јавног живота: Елеонора Рузвелт, Семјуел Барлоу, сенатор Глен Тејлор, градоначелник Питсбурга
Корнелијус Скали, судија Лестер Рот, као и Рита Хејворт, Форест Такер, Вилард Паркер, Џенет Блер, Боб Хоуп, Полет Годар, Зинка Кунц, Френк Синатра и други. Такође се могу видети и акције прикупљања помоћи, обнова ратом опустошене земље, деца у рату и збеговима, избеглице у Египту и Ел
Шату, као и ослобађање Београда 1944. године.
299 - ГЛАВНИ ШТАБ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА
НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
Ф:112 
Грађа фонда Главни штаб Омладинских радних бригада на изградњи
аутопута Братство-јединство настала је од 1958. до 1963. године и стварала
се у Главном штабу, у омладинским насељима и у омладинским радним
бригадама дуж трасе аутопута. Године 1960. седиште Главног штаба било је
у Нишу, на изградњи деонице Ниш–Грделица и Удово–Ђевђелија, тако да
фотографије фонда говоре о радовима на овој деоници.
На фотографијама је приказан изглед једног омладинског насеља –
спаваонице, шаторски смештај, купатила, трпезарија, магацини, болница,
запрашивање ДДТ, вакцинација, системи за филтрацију, хлорисање итд. Такође је приказан детаљ са изградње пута Свође–Црна Трава, крчење шуме,
рад на каменитом терену, минирање, као и грађење потпорних зидова.
317 - САВЕТ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ
Ф:129 
Савет за науку и културу Владе ФНРЈ постојао је у периоду 1950–
1953. и имао је задатак да прати и усмерава рад републичких установа просвете, науке и културе, прикупља и обрађује статистичке податке и руководи
подручним установама. Преко Савета су успостављани и одржавани контакти са научним, образовно-васпитним и уметничким установама у иностранству и страним културним и научним радницима.
На фотографијама фонда налазе се: професори Универзитета који су
добили награду Министарства за науку и културу 1950. године међу којима
су Павле Савић, Антон Петерлин, Крум Тошев, Андрија Штампар, Антон
Доленц, Лапе Љубен и други; основне и средње школе, гимназије, студентски домови, интернати, домови ученика у привреди; југословенске поставке
у Musee de l’Homme, Palais de Chaillot, у Паризу.
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318 - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
Ф:463 
Послови Савета за науку и културу 1953. године прешли су у надлежност Савезног извршног већа, у оквиру кога је образован Савезни секретаријат за образовање и културу који је радио 1953–1967. године. Тежиште рада Секретаријата било је на припреми и изради нацрта закона и других
правних аката (уредби, одлука, правилника о раду и слично), који су се односили на област просвете и културе. Под његовим надзором биле су: Државна архива ФНРЈ, Савезни институт за заштиту споменика културе, Библиографски институт ФНРЈ, Савезни завод за проучавање школских и просветних питања, Савезни завод за физичку културу, Комисија за преглед
филмова, Југословенска национална комисија за Организацију уједињених
нација за просвету, науку и културу (УНЕСКО), као и Комисија за културне
везе са иностранством.
Фотографије фонда приказују: Рибник, Хераклеју, Маглај, Тешањ,
Илок, Дукљу, Гамзиград, Диоклецијанову палату, Стоби, итд. пре и после
конзерваторских, рестаураторских радова или реконструкција; детаље са
представа Мартин Качур, Филумена Мартурано, Ђаво у селу, Лукреција
Борџија; изложбу Модерна америчка уметност одржану у Бечу; скулптуре
и уметничка дела домаћих и страних уметника; последице земљотреса у
Скопљу 1963. године.
461 - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ СИВ-а
Ф:598 
Савезни секретаријат за информације у администрацији Савезног извршног већа радио је у периоду 1955–1992. године, са задатком: обавештавања јавности о делатностима и одлукама СИВ-а; праћење писања штампе
и емисија радио-дифузних станица; издавања информација за иностранство;
промета стране штампе и осталих средстава информисања.
Фотографије приказују Јосипа Броза Тита са домаћим и страним политичарима на састанцима, скуповима и конференцијама; експонате са домаћих и страних изложби као и мотиве из НОБ-а.
475 - САВЕЗ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ф:21.471 
Савез удружења музичких уметника Југославије настао је 1950. и трајао је до 1990. године. На фотографијама фонда можемо видети портрете и
групне фотографије музичких уметника, чланова овог удружења (Стефан
Миленковић, Јадранка Јовановић, Никола Рацков, Игор Гјадров, Тахир Куленовић и други), као и уметничке ансамбле (Београдски трио, Душан Сковран и Академски гудачки ансамбл, Collegium Musicum, Сарајевски трио,
Српски гудачки квартет Мокрањац и други).
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Другу групу фотографија чине фестивали музичких уметника Дани
музике у Херцег-Новом од 1983. до 1987, и конгреси Савеза музичких уметника Југославије од 1970. до 1980. у Београду.
Значајну групу фотографија чине портрети, групне фотографије и
концерти музичара из НОБ-у као и музичара и оркестра (Бодљикаве жице,
Вегетаријанци) у заробљеничким логорима Офенбург и Офлагу, сакупљених за потребе издавања зборника.
510 - НИРО КОМУНИСТ
Ф:21.471 
Најбројнија фотографска целина коју чува Архив Југославије настала
је у периоду 1957. до 1990, за потребе Новинско издавачке радне организације Комунист. Међу бројним југословенским фотографима који су радили
за Комунист, налазе се Иво Етеровић, Томислав Петернек, Милан Пешић,
Глигор Кумђерски и многи други.
Први део збирке чине портретне и групне фотографије личности из
политичког и јавног живота, партијских активиста са којима је вођен интервју у Редакцији.
Другу групу чине фотографије Јосипа Броза Тита: током разних посета, путовања, прослава, политичких скупова у земљи; прославе 25. маја; са
седница Председништва ЦК СКЈ, конгреса и конференција СКЈ; приликом
посета страних државника и политичара; Самита несврстаних и друго.
Трећа група обухвата фотографије градова, индустрије, грађевинарства,
саобраћаја, омладине, спорта, културе, војске, војних јединица и парада.
512 - ЗБИРКА ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ
Ф:30 
Велимир Вељко Влаховић (1914–1975), државник и публициста, учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе, друштвенополитички радник СФРЈ.
На фотографијама збирке можемо видети Влаховића са Титом, Едвардом Кардељем, Бранком Микулићем, Мошом Пијаде, Александром Ранковићем, као и са Леонидом Брежњевом и Че Геваром у Москви 1964.
513 - ЗБИРКА МОША ПИЈАДЕ
Ф:168 
Моша Пијаде (1890–1957), државник, публициста, сликар, новинар и
ликовни критичар, револуционар и учесник НОБ-а. Високи државни и партијски функционер ФНРЈ и КПЈ. Учествовао у стварању одлука Другог заседања АВНОЈ-а и изради првог Устава ФНРЈ.
Фотографије збирке осликавају затворски живот и затворенике у
Сремској Митровици и Лепоглави, међу којима су били Јосип Броз Тито,
Отокар Кершовани, Златко Шнајдер, Огњен Прица и други.
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517 - РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАДНИЧКИ ПОКРЕТ

Фотографије фонда представљају драгоцену збирку која говори о развоју југословенског радничког покрета и Народноослободилачкој борби.
На фотографијама су приказани: Видовдански процес (1922); прославе Првог маја у Београду (1924), Тузли (1924), Горњем Милановцу (1927);
портретне фотографије предратних комуниста, учесника Шпанског грађанског рата као и народних хероја (Бошко Буха, Марија Бурсаћ, Родољуб Чолаковић, Бајо Секулић, Сава Ковачевић, Пеко Дапчевић и други); I, II и III
заседања АВНОЈ-а у Бихаћу (1942), Јајцу (1943) и Београду (1945); десант
на Дрвар (1944); потписивање споразума Тито–Шубашић (1944); Београд у
данима окупације; ослобођење Београда и других градова итд.
552 - МИНИСТАРСТВО ПОМОРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ
Ф:163 
Министарство поморства ФНР Југославије деловало је у периоду
1946–1953. године, у почетку са тежиштем на отклањању ратне штете и реституције пловног парка, а касније на пословима везаним за даљу изградњу
поморске инфраструктуре и трговачке морнарице. Под надлештвом Министарства био је надзор над целокупном цивилном поморском пловидбом као
и руковођење поморским школама, курсевима и оспособљавањем кадрова.
Фотографије фонда приказују: оштећене луке, лукобране и порушену
обалу после Другог светског рата (Бакар, Водице, Дубровник, Сушак, Шибеник, Задар, Корчула, Крк, Вели Иж, Нови Винодолски, Паг, Олиб, Премуда, Раб, Силба итд.); бродове (Шабац, Ријека, Скопје, Загреб, Титоград, Македонија), као и локацију на којој је било предвиђена изградња зграде Министарства поморства ФНРЈ.
597 - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД
Ф:238 
Савезни секретаријат за рад деловао је између 1954. и 1967. и у његовом делокругу били су послови који се тичу: рада, радних односа и права,
продуктивности рада и расподеле дохотка, животног стандарда радника, запослености и запошљавања и другог.
Секретаријат се бавио и питањима социјалног осигурања и заштите
на раду, тако да се фотографије овог фонда настале у периоду 1963–1966.
године углавном односе на појединачне и колективне повреде и несреће при
раду.
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680 - САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
„ПАРТИЗАН“
Ф:238 
„Партизан“ Југославије постојао је између 1948. и 1993. године, прво
под називом Гимнастички савез Југославије, да би 1972. дошло до промене
назива у Савез за спортску рекреацију и физичко васпитање „Партизан“.
Осам албума преузетих са грађом настали су у периоду 1957–1974. и
приказују: спортска дешавања и такмичења (1957); слет Савеза за телесно
васпитање, Сисак (1958); приредбу на спортском центру „Ташмајдан“
(1959); југословенско првенство у академским саставима у ритмичком балету и естетској гимнастици, Нови Сад (1966); XIV савезно првенство у партизанском вишебоју, Винковци (1966); Прву чехословачку спортску олимпијаду младих (1974).
731 - ЦРВЕНИ КРСТ ЈУГОСЛАВИЈЕ
К:20 
Прво друштво Црвеног крста на територији Србије настало је 1876.
године. После Првог светског рата оснива се Друштво црвеног крста Краљевине СХС/КЈ (1921), које је деловало до 1941. године. Након Другог светског рата обнавља се рад Друштва црвеног крста Југославије, које уз промене назива (Југословенски црвени крст, Црвени крст Југославије, Друштво
Црвеног крста Србије и Црне Горе) делује до распада Државне заједнице
Србије и Црне Горе 2006. године.
Фотографије фонда односе се на активности Црвеног крста Југославије: помоћ пострадалима, омладинске радне акције, конференције, скупштине, скупове, изложбе као и међународну активност Црвеног крста.
822 - Др СИДА МАРЈАНОВИЋ
Ф:127 67 1 
Проф. др Симонида-Сида Марјановић је била директор Архива Југославије од 1977. до 1986. године. Као првоборац и учесник НОР-а, оставила
је Архиву фотографије из личне збирке настале у периоду 1942–1944. на којима се налазе познати и непознати партизански борци и официри, партијске конференције и прославе, партизанске колоне, сахране, усташки злочини и злочинци. Заједно са фотографијама у Збирку је предат и албум војне
смотре пред поглавником Павелићем.
Поред фотографија предато је и 67 углавном топографских карата које
су прослеђене Библиотеци Архива на даљу обраду и чување.
823 - ЗБИРКА ВЛАДИМИР МИЛОИЧИЋ
Ф:6 
Збирку Владимира Милоичића чине фотографије настале у периоду
1944–1946. које приказују: Петра II Карађорђевића и Александру Олденбург
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са кумовима, британским краљем Џорџом VI и грчким краљем Џорџом II
(1944); рођење Александра II Карађорђевића (1945); Петра II Карађорђевића
и владику Николаја Велимировића за говорницом у логору Шверте (Немачка, 1946).
824 - ЈОВАН П. ЖИВКОВИЋ
Ф:96  
Јован П. Живковић, економиста и публициста, био је заточеник логора
Јасеновац III током 1943–1945. године. После Другог светског рата радио је
на истраживању података из фонда Комисије за утврђивање ратних злочина
окупатора и њихових помагача. Архиву Југославије је 1980. године поклонио фотографије, списак жена заточеница логора Јасеновац, реферат Љубице Узелац из 1969. године, који говори о животу у логору Градишка и масовном убијању деце.
На фотографијама су снимци логора Јасеновац и Стара Градишка
(1941/42. и 1944/45), представници владе НДХ, снимци Анкетне комисије за
утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача ЗАВНОХ-а у Јасеновцу (1945), као и са комеморације (1965) и откривања споменика жртава у Јасеновцу (1966).
841 - ЗБИРКА ВОЛФГАНГА БИДИНГЕРА
Ф:3101 
Волфганг Бидингер из Трира у Немачкој је 2007. године поклонио Архиву Југославије албум који је добио од потомака немачког војника, учесника Другог светског рата.
Албум прати јединицу 698. пука 342. пешадијске дивизије, у којој је
овај војник служио, током обуке и војничког живота (1938); дефиле немачких трупа у Паризу (1940); прелазак немачке војске преко Босне; сцену масовног стрељања у Шапцу 29. и 30. септембра 1941, да би завршио фотографијама немачких гробова на руском фронту.
Поред фотографија садржи и карикатуре из војничког живота, као и
оригиналне цртеже немачког војника. Албум је доступан за истраживачке
сврхе, али су за публиковање доступне само фотографије злочина.
858 - ЗБИРКА ВЕРЕ ПОП ЛАЗИЋ
Ф:55 
Вера Поп Лазић поклонила је 2013. Архиву Југославије 55 фотографија насталих од 1917. до 1960. године.
На фотографијама се налазе: моменти из војничког живота Ђорђа Радисављевића и генерала Љубомира Марића; Слава ваздухопловног пука
(1938); Јосип Броз Тито, Петар Стамболић и посете: Хаила Селасија (1954),
председника Француске Републике Венсана Ориола (1954); председника
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Египта Гамала Абдела Насера (1956); председника Демократске Републике
Вијетнама Хо Ши Мина (1957); председник владе Краљевине Шведске Тог
Ерландера (1957) и посета Ернеста Че Геваре (1959).
Ф:71 
Приликом сређивања и обраде фонда 371 - Посланство КЈ у САД –
Вашингтон утврђено је да се део фотографија односи на рад амбасаде ФНРЈ
у САД. Фотографије су настале у периоду 1958–1967, и на њима се налази:
амбасадор Југославије у Вашингтону Марко Никезић (1958–1962) са званицама током пријема у амбасади, као и са потписивања Уговора са представницима Светске банке. Три фотографије приказују амбасадора Вељка Мићуновића (1962–1967) током пријема у амбасади Југославије у Вашингтону.

