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Архив Југославије у 2014. години
За Архив Југославије, свака следећа година захтева и доноси више рада и ангажовања у свим сегментима његове делатности, јер Архив, као установа културе у Републици Србије, настоји и има обавезу да задржи високо
место на коме се налази. У тој тежњи, протекла је и 2014. година, која је
обележена значајним резултатима.
Почетком године, 21. јануара, обележена је 64. година постојања и
рада Архива Југославије. У присуству високих званица Републике Србије, јавних и културних радника, представника дипломатског кора, медија,
поштовалаца Архива Југославије, сумирани су резултати из претходне
2013. године, о чему је говорио Миладин Милошевић, в. д. директора
Архива. На истој свечаности представљена је осма књига едиције Извори
за историју међународних односа 1930–1940: Извештаји Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије за 1937. годину. О књизи, чији је приређивач Нада Петровић, говорио је Александар Животић, писац
предговора. Крај свечаности обележен је отварањем изложбе архивских
докумената Личности и потписи – аутографи познатих личности у документима Архива Југославије аутора: Душана Јончића, Јелене Ђуришић
и Драгоша Петровића, коју је отворио Миладин Лукић, помоћник министра културе и информисања Републике Србије. Изложба обухвата период од 1918. до 2006. године, од настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца до нестанка Државне заједнице Србија и Црна Гора. Представљено је 156 личности са потписима, приказани су владари, државници и политичари из Југославије и целог света. Изложба је обогаћена биографијама личности и легендом пратећег докумената са потписом одређене личности. Предговор за изузетно урађен каталог изложбе написао је др Чедомир Антић.
Архив Југославије, већ по традицији, обележио је и Светски дан архива. За тај значајан датум припремљена је изложба архивских докумената:
Краљевина Југославија у Друштву народа, аутора Душана Јончића и Јелене
Ђуришић. Отварању изложбе 9. јуна присуствовали су бројни званичници,
представници културног и јавног живота Србије, дипломатски кор и колеге
готово из свих архива. Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије, подсетио је да је Светски дан архива установљен на Генералној
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скупштини МАС-а 2007. године у Квебеку у Канади и да га Архив Југославије, као члан А категорије МАС-а, обележава већ четврту годину. Дејан Ристић, државни секретар у Министарству културе и информисања Републике
Србије, осврнуо се на феномен сећања/памћења, као и на значај и улогу архивских установа. Ивица Дачић, први потпредседник владе и министар
спољних послова Републике Србије, отворио је изложбу. Краљевина Југославија, истакао је Дачић, учествовала је у стварању и изградњи Друштва
народа и ова изложба осветљава деловање Краљевине у овој организацији,
претечи Уједињених нација. Изложба обухвата преко петнаест поглавља и
255 докумената и фотографија које говоре о настанку Друштва народа, активности Сталне делегације Краљевине Југославије при Друштву народа и
сталних делегата Милутина Јовановића, Јована Дучића, Константина Фотића, Илије Шуменковића и Ивана Субботића. Документа приказана на изложби налазе се у фондовима и збиркама Архива Југославије, а део фотографија и докумената добијен је из Музеја Друштва народа у Женеви. Изложбу
прати богато опремљен каталог са предговором.
Изложбе Архива Југославије већ годинама изазивају велико интересовање код колега у архивима, музејима и другим установама културе Републике Србије и Републике Српске. Тако су поставке изложбе Архива обележиле многе значајне датуме појединих установа.
Поводом Дана ослобођења града Бањалуке и Дана Архива Републике
Српске 22. априла у галерији Академије наука и уметности Републике Српске отворена је изложба Личности и потписи – аутографи познатих личности у документима Архива Југославије. Изложбу, која је поклон Архива Југославије граду Бањалуци, отворио је Небојша Радмановић, члан Председништва БиХ из Републике Српске.
Иста изложба увеличала је обележавање Дана града Ужица, јер је у
организацији Историјског архива Ужица и у њиховој галерији отворена 6.
октобра. Директорка Историјског архива Ужица Весна Прљевић истакла је
сарадњу два архива и говорила о значајној и занимљивој изложби. Присутнима су се обратили Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије и Душан Јончић, један од аутора изложбе. Изложбу је отворила Јелена
Васовић Вићовић, градски већник задужен за културу, подсећајући да „само
они који се озбиљно баве прошлошћу знају колико су биле важне поједине
одлуке које су доносили људи на челним позицијама и у некадашњој Југославији. Њихови потписи на документима који се чувају у Архиву Југославије имају посебну тежину, јер су уједно печат једног времена које је имало
другачија правила и законе“.
Изложба Београд – Џакарта од успостављања дипломатских односа
до данас, отворена је 14. марта у Народном музеју у Зајечару. На отварању
изложбе говорили су Бора Димитријевић, директор Народног музеја, Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије, Самуел Самсон, амбасадор Републике Индонезије у Србији, Владан Пауновић, начелник Управ -
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ног округа Зајечар и Миломир Динић, помоћник градоначелника Зајечара,
који је отворио изложбу.
Изложба Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934–1941.
отворена је 8. маја у Гацком у Републици Српској. Отварању изложбе у Дому културе присуствовали су бројни гости и мештани, а говорили су кнегиња Јелисавета Карађорђевић и Миладин Милошевић в. д. директора Архива
Југославије.
Изложба Југословенско-француски односи 1918–1941. гостовала је у
Историјском архиву Врања и отворена је 20. маја. На изложби су говорили
Сузана Петровић, директорка Архива Врања, Нада Петровић, аутор и Миладин Милошевић.
Иста изложба отворена је 19. октобра у Народном музеју Зајечара поводом обележавања Дана ослобођења Зајечара у Првом светском рату. Тога
дана, Прва армија, предвођена генералом Зуином Гамбетом, ослободила је
Зајечар 1918. године. Изложбу је отворила Кристен Моро, амбасадорка
Француске у Србији.
У оквиру 95. Шантићевих вечери поезије у Мостару је постављена изложба Јован Дучић у дипломатији. Изложбу је 23. септембра у Владичанском двору отворила Јелена Вукајловић, конзул Републике Србије, која је говорила о дипломатском путу Јована Дучића. Отварању изложбе присуствовао је и генерални конзул Србије у Мостару Горан Стојковић.
О актуелности и атрактивности изложби Архива Југославије сведочи
и изложба Александар Први краљ Југославије 1918–1934. која је први пут
постављена у Архиву Југославије 2006. године, а потом је гостовала у Чачку, Прокупљу, Врању, Горњем Милановцу и Лазаревцу. У Зрењанину је
отворена 8. маја у Изложбеном салону Историјског архива у присуству
представника локалне самоуправе, ученика и професора Зрењанинске гимназије и других посетилаца. Изложбу је отворио Душан Шијан, начелник
Средњебанатског управног округа, а гостима су се обратили Лилијана Ратковић Трифуновић, помоћник директора Архива Југославије и Митар Тодоровић, аутор изложбе и начелник Архива. Изложбу су посетиоци могли да
виде и 17. маја током манифестације Ноћ музеја.
Архив Југославије је и место где други архиви постављају своје изложбе. Тако је Архив Републике Српске, поводом обележавања 100 година од
почетка Првог светског рата (1914–2014), приредио изложбу архивских докумената под називом Млада Босна и Сарајевски атентат. Изложба је била прво отворена у Бањалуци 29. маја у Галерији Академије наука и уметности Републике Српске, а затим и у Архиву Југославије 15. септембра. На изложби су говорили председник Републике Србије Томислав Николић, који је
и отворио изложбу и Небојша Радмановић, српски члан Председништва
БиХ.
Архив Југославије учествовао је у припреми мултимедијалне изложбе
о Првом светском рату „Завири у очи рату“, која је организована поводом

Нада Петровић, Архив Југославије у 2014. години

257

обележавања 100-годишњице почетка Великог рата у Москви. На позив Федералне архивске агенције и Државног архива Руске Федерације представници Архива Југославије Миладин Милошевић, в. д. директора и Ранка Рађеновић, архивски саветник, учествовали су у церемонији отварања мултимедијалне изложбе руских архива „Завири у очи рату“, 28. августа 2014. у
Москви, у Државном музејско-изложбеном центру „РОСИЗО“ Министарства културе Руске Федерације, поводом обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата. Изложбу је отворио председник Владе Руске Федерације Дмитриј Медведев.
На отварању изложбе говорили су заменик министра културе Јелена
Б. Миловзорова, руководилац Федералне архивске агенције Андреј Н. Артизов, в. д. директора Архива Југославије Миладин Милошевић, директор Државног архива Руске Федерације Сергеј В. Мироњенко и испред Руског војно-историјског друштва научни руководилац, Михаил Ј. Мјагков. За поставку изложбе коришћене су најсавременије мултимедијалне и интерактивне
технологије. Поставка даје пуну представу о учествовању Русије у Првом
светском рату. Тачка фокуса изложбе је „река времена“, дата да конкретизује
ратне догађаје и гледаоцу пружи исцрпну информацију о току ратних дејстава. На интерактивним екранима осетљивим на додир показана је хронолошка скала догађаја илустрована фотографијама, картама ратних операција, документима – сећањима учесника рата. Епилог изложбе је „Галерија георгијевских каваљера“, где се на огромном екрану смењују фотографије познатих официра и војника, (као што су С. М. Буђони или К. К. Рокосовски) и
безимених хероја Првог светског рата.
Ова изложба ће у Москви бити отворена до краја септембра 2014, а у
Београду ће гостовати почетком 2015. године.
Београд слободан град, наслов је изложбе којом су се Музеј историје
Југославије и Архив Југославије придружили прослави 70-година од ослобођења града.
И ове године Архив Југославије је имао богату издавачку делатност.
Објављена су следећа издања: девета књига едиције Извори за међународне односе 1930–1940, Извештаји Министарства иностраних послова
Краљевине Југославије за 1938. годину, чији је приређивач Јелена Ђуришић. У оквиру новопокренуте едиције извора Документа о спољној политици Југославије, Архив је објавио: Зборник докумената Југословенскоамерички односи 1944–1980; Зборник докумената Југославија – СССР, сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР,
1946–1964; Југославија – Индонезија, 1945–1967, истраживања и документи; Зборник докумената Југословенско-алжирски односи 1956–1979.
Припремљен је за штампу Зборник докумената Југословенско-амерички
односи 1918–1945, који су приредили Митар Тодоровић и Предраг Крејић.
Током 2014. из штампе је изашао каталог изложбе Краљевина Југославија
у Друштву народа.
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Богата издавачка делатност Архива Југославије током 2014. године обавезује Архив да своја издања приближи широј читалачкој публици путем промоција. Тако је 21. јануара на свечаности обележавања Дана Архива Југославије представљена осма књига едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940: Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1937. годину, коју је приредила Нада Петровић, начелник.
Књига садржи извештаје из 17 земаља. Предговор осмој књизи Извештаји
Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1937. годину,
написао је др Александар Животић, који је и промовисао књигу.
У Архиву Југославије 10. јула представљен је први том Зборника докумената Југославија – СССР, сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, 1946–1964, који је заједнички пројект Архива
Југославије, Федералне архивске агенције Руске Федерације, Руског државног архива новије историје и Института славистике Руске академије науке и
уметности. Зборник су приредили Љ. Димић, М. Милошевић и Н. Пантелић
са српске стране, Л. Величанскаја, Т. Џалилов, М. Кишкина-Ивањенко и А.
Стикалин са руске стране. Предговор на српском језику написао је др Љубодраг Димић, а на руском др Леонид Гибјански. На представљању књиге говорили су др Андреј Артизов, руководилац Федералне архивске агенције
Руске Федерације, др Наталија Томилина, директор Руског државног архива
новије историје, проф. др Мира Радојевић, Катедра за историју Југославије
на Филозофском факултету, др Љубодраг Димић, дописни члан САНУ и
Миладин Милошевић.
У Архиву је представљен и Зборник Југославија – Индонезија 1945–
1967, истраживања и документи. У присуству бројних званица, представника дипломатског кора, научног, културног и јавног живота о Зборнику су
говорили Иван Тасовац, министар културе и информисања Републике Србије, Самуел Самсон, амбасадор Индонезије у Србији, Милисав Паић, амбасадор у Министарству спољних послова Србије, као и писци уводне студије и
предговора др Љубодраг Димић, академик, др Александар Раковић и Миладин Милошевић. Књига обухвата 227 докумената из грађе Архива Југославије и Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике
Србије.
Зборник докумената Југословенско-алжирски односи 1956–1979.
представљен је у Архиву Југославије 19. новембра, уз учешће председника
парламента Демократске Народне Републике Алжир и председнице Народне
скупштине Републике Србије Маје Гојковић, Абделкадер Месдоуе, амбасадора Алжира у Србији, Дејана Ристића, државног секретара у Министарству културе и информисања и Миладина Милошевића.
Осим издања Архива Југославије, представљена су и издања која су
настала на основу истраживања архивске грађе у Архиву. Тако је 15. маја
промовисана књига Аутомобили и династија Карађорђевића 1908–1941,
аутора Мирослава Милутиновића. О књизи су говорили Миладин Милоше-
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вић, в. д. директора Архива Југославије, Петар Арбутина, уредник, Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета и Небојша Ђорђевић, председник Удружења историчара аутомобилизма. Књига Специјална полиција у
Београду 1941–1944, аутора Бранислава Божовића, представљена је 21. октобра у Архиву Југославије. О књизи су говорили: Драгољуб Којчић, в. д.
директора и главног уредника Завода за уџбенике, Миладин Милошевић,
в. д. директора Архива Југославије, др Љубодраг Димић, дописни члан
САНУ, мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда и Бранислав Божовић, аутор.
Архив Југославије је од 2014. године богатији за још једну збирку пошто је 16. јуна преузео заоставштину проф. др Бранка Петрановића. Љубазношћу његове породице добијени су рукописни материјали, књиге, брошуре, часописи и новински чланци које је угледни историчар годинама марљиво прикупљао.
У оквиру међународне сарадње Архив је имао бројне сусрете и разговоре са представницима страних амбасада у Београду, директорима националних архива, културних, образовних и других установа. Амбасадорка Републике Кубе Adela Mayra Ruiz Garcia посетила је Архив 12. фебруара и том приликом разговарано је о наставку сарадње на припремама заједничких изложби и зборника докумената. Са Алжиром је настављена сарадња а објављен је Зборник докумената под називом Југословенско-алжирски односи 1956–1979. који је плод сарадње Архива Југославије и Националног архива Демократске Народне Републике Алжир. Он представља
један у низу заједничких пројеката заснованих на Меморандуму о сарадњи
између ова два архива.
Контактирано је са Амбасадом Републике Аргентине у смислу сарадње на припреми заједничких изложби и зборника докумената.
Интензивна сарадња са Амбасадом Републике Индонезије и Националним архивом Републике Индонезије настављена је и током 2014. године.
Тако је делегација Индонезије, у којој је био и најмлађи син првог председника Индонезије Ахмеда Сукарна, Гурух Сукарнопутра, посетила Архив Југославије 25. фебруара. Приликом посете делегације Националног архива
Републике Индонезије потписан је План активности за период 2013–2016,
који произилази из Меморандума о сарадњи два архива у области архивске
делатности. Делегација је присуствовала представљању Зборника докумената Југославија – Индонезија 1945–1967. истраживања и документи, 19.
септембра, које је одржано у Архиву Југославије.
Настављена је сарадња са установом Дом Руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ на пројекту изложбе докумената „Николај Краснов руски
неимар Србије“, која је отворена 4. децембра 2014. у Москви, а њено отварање у Београду предвиђено је за 21. јануар 2015.
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***
Током 2014. године у Одељењу за сређивање и обраду архивске грађе
завршено је сређивање и обрада фонда Савезни комитет за рад и запошљавање. Урађен је сумарно-аналитички инвентар и написана коначна историјска белешка. У Одељењу је настављено сређивање и обрада фондова: Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Одељење за штампу, Посланство Краљевине Југославије у Великој Британији – Лондон, Савезна комисија за културне везе са иностранством, Савезно јавно тужилаштво, Савезни комитет за рад, здравство и социјалну заштиту, као и
Збирке фотографија. Архив је преузео два фонда у количини од 19,50 дм и
Збирку проф. др Бранка Петрановића у количини од 4,00 дм.
Током године архивску грађу је користило готово 650 истраживача.
Истраживачи су у читаоници користили: 7.282 фасцикле, 2.374 архивске јединице и 369 предмета. Радници Архива примили су и одговорили на 3.582
захтева. У библиотеци Архива инвентарисане су и сигниране 1.103 библиотечке јединице. У програм СОВISS унето је 920 библиотечких јединица и
корисницима издато 1.928 библиотечких јединица.
У Одељењу техничке заштите радило се на пословима предвиђеним
програмом за ту годину, као и пословима који нису планирани али су процењени као приоритетни. У циљу заштите архивске грађе преузимане су мере
превентивне и куративне конзервације, рађено на ручној рестаурацији докумената и прегледу фондова у циљу утврђивања физичког стања архивске
грађе.
За потребе изложбе о Николају Краснову конзервирано је и делимично рестаурирано 70 планова архитекте, који су рађени на озалиду, паусу, хамер папиру, акварел папиру и са разним медијима: туш, графитне и копирне
оловке, акварел боје, темпере, позлата и друго.
Настављен је рад на пројекту „Дигитализација оригиналне микрофилмоване грађе“ АЈ-М-ВО/П(РО-371) Министарство иностраних послова Велике Британије. Рађено је на умножавању архивских докумената фотокопирањем и скенирањем за потребе истраживача и радника Архива Југославије.
Урађено је око 60.000 копија.
Поводом 60 година рада Лабораторије за конзервацију и рестаурацију,
9. јуна, у холу Архива постављена је мања изложба којом је презентован рад
на конзервацији и рестаурацији грађе у Архиву. Аутор изложбе је Светлана
Перовић Ивовић, начелник Одељења техничке заштите.
У области примене информационих технологија Архив је и током
2014. године тежио да се у складу са људским и финансијским ресурсима
приближи пракси и стандардима који се примењују у сличним установама у
свету. Рађено је на одржавању постојећих и развоју нових апликативних решења; посетиоцима сајта је, осим уобичајених информација о припремље-
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ним изложбама, издатим публикацијама и актуелним догађањима у Архиву,
омогућен преглед још 30 инвентара у рбР формату и озвучени су сви нови
садржаја сајта.
Значајно је повећан број дигиталних копија архивске грађе. Јавном
набавком услуга обезбеђено је скенирање око 53.000 страна докумената
формата до АЗ и скенирање 3000 архитектонских планова, а на сопственој
опреми обављено је скенирање 50 ролни микрофилма. После додатне обраде, која је већ у току, ова дигитална документа ће у првој половини 2015. године бити доступна истраживачима у оквиру Дигиталне читаонице.
Протекла година остаће забележена и по набавци хардвера и софтвера, чиме је првенствено решен проблем смештаја резервних копија и створени услови да се у наредном периоду настави са применом мрежних сервиса. У свакодневном раду бољитак су осетили и запослени у Архиву, јер је
после набавке нових радних станица и инсталације софтвера на старим радним станицама обезбеђена унификација софтверске платформе на којој се
ради. До краја 2014. одговарајуће инсталације су урађене на укупно 14 радних станица.

