Из рада Архива
Душан Јончић

Архив Југославије у 2017. години
Почетком 2017. Архив Југославије је, осим редовних активности на по
словима заштите, сређивања, обраде и коришћења архивске грађе, обележио
67-годишњицу од оснивања Државне архиве ФНРЈ, изложбом архивских до
кумената Краљевина Југославија у Међународној дунавској комисији 1920–
1940, која је отворена 1. фебруара 2017, у изложбеној сали Архива Југослави
је. Изложбу и каталог изложбе приредила је Јелена Ђуришић, виши архивист
Архива.
И ове године Архив Југославије посветио је пажњу издавачкој делатно
сти.
У оквиру едиције извора Документа о спољној политици Југославије,
објавио је Зборник докумената Југославија – Сједињене Америчке Државе,
Сусрети и разговори највиших званичника Југославије и САД, 1955–1980.
Зборник су приредили Миладин Милошевић и др Драган Богетић, који је и
аутор уводне студије.
Каталог изложбе докумената Краљевина Југославија у Међународној
дунавској комисији 1920–1940, самостални је пројекат Архива Југославије.
Аутор каталога је Јелена Ђуришић, а уводног текста др Милан Гулић.
Каталог изложбе докумената Београд – Тунис, 60 година од успоста
вљања дипломатских односа, заједнички је пројекат Архива Југославије Ми
нистарства спољних послова Републике Србије, Националног архива Туниса
и амбасаде Републике Тунис у Републици Србији. Аутори каталога су Душан
Јончић и Мирослава Медаковић, а уводног текста др Драган Богетић.
Каталог изложбе докумената Београд – Техеран, 80 година дипломат
ских односа, заједнички је пројекат Архива Југославије, Министарства спољ
них послова Републике Србије и Амбасаде Исламске Републике Иран у Репу
блици Србији. Аутори каталога су Душан Јончић и мр Драгош Петровић, а
уводног текста Миладин Милошевић.
Каталог изложбе докумената Београд – Копенхаген, сто година дипло
матских односа 1917–2017. у сарадњи са Министарством спољних послова
Републике Србије и Амбасадом Краљевине Данске у Републици Србији. Ау
тори каталога су Јелена Ђуришић и Мирослава Медаковић, а уводног текста
проф. др Пер Јакобсен.
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Двоброј часописа Архива Југославије Архив за 2017. објављен је осам
наесту годину за редом. Редакција је настојала да одабиром пристиглих радо
ва сачува досадашњи квалитет часописа.
Током 2017. године Архив Југославије приредио је низ изложби:
Изложба докумената Београд – Техеран, 80 година дипломатских одно
са отворена је 24. новембра 2017. Изложба садржи 198 докумената и фотогра
фија и прати је тројезични, српско – персијски – енглески каталог. Документи
и фотографије приказани на изложби налазе се у фондовима и збиркама Архи
ва Југославије, Центра за образовање и међународна истраживања Министар
ства спољних послова Исламске Републике Иран, Дипломатског архива МСП
и Музеја историје Југославије.
Изложба докумената Београд – Копенхаген, сто година дипломатских
односа 1917–2017. отворена је 11. децембра 2017. Изложба садржи 198 доку
мената и фотографија и прати је тројезични, српско – дански – енглески ката
лог. Документи и фотографије приказани на изложби налазе се у фондовима
и збиркама Архива Југославије, Националног архива Краљевине Данске, Ди
пломатског архива МСП и Музеја историје Југославије.
Припремљена је заједничка изложба са Амбасадом Португала у Бео
граду поводом обележавања 135-годишњице дипломатских контаката између
Португала и Србије Писци дипломате – португалски и српски писци у ди
пломатији. Урађена је уводна легенда, плакат и флајер изложбе на српском,
португалском и енглеском језику. Аутори изложбе су Ранка Рађеновић и Ми
ладин Милошевић. Изложба је постављена у Народној библиотеци Србије и
отворена 18. септембра 2017.
Током 2017. изложбе архивских докумената Архива Југославије госто
вале су у градовима Србије. Са друге стране, у Архиву Југославије гостовале
су изложбе из других архива.
У галерији Мокрањчеве куће, 7. јуна 2017, у организацији Историјског
архива у Неготину, отворена је изложба Архива Југославије Личности и пот
писи – аутографи познатих личности на документима Архива Југославије.
После уводне речи директора Историјског архива у Неготину Ненада Војино
вића, изложбу је отворио Миладин Милошевић, в. д. директор Архива Југо
славије.
Настављајући сарадњу са институцијама културе Републике Србије у
Врању су Историјски архив „31. јануар“ Врање и Архив Југославије, 9. јуна
2017, представили едицију Извори за историју међународних односа 1930–
1940 – Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југосла
вије, поводом Међународног дана Архива и у оквиру Врањског културног
лета.
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У оквиру сарадње са Архивом Републике Српске, у Архиву Југослави
је је 7. априла 2017. отворена изложба докумената 25 година Народне скуп
штине Републике Српске 1991–2016, коју је приредио Aрхив Републике Срп
ске, поводом обележавања 25 година оснивања и рада Народне скупштине
Републике Српске. Изложбу су отворили председница Народне скупштине
Републике Србије Маја Гојковић и председник Народне скупштине Републи
ке Српске Недељко Чубриловић.
Представници Архива Југославије учествовали су на домаћим и међу
народним стручним скуповима.
У организацији Архивистичког друштва Србије, у Међуопштинском
архиву Чачак, 13. септембра 2017. одржана је трећа по реду архивистичка ра
дионица на тему „Евиденције о архивској грађи – ревизија и нова решења“.
Радионици је присуствовала Светлана Перовић Ивовић, конзерватор савет
ник у Архиву Југославије, која је изложила рад „Значај примене електронске
документације конзервиране и рестауриране грађе у Архиву Југославије“.
У организацији Историјског архива Суботице, у Великој већници Град
ске куће у Суботици, 21. и 22. септембра 2017. одржан је међународни ар
хивистички скуп „Десети суботички архивски дан“ са темом Архиви између
културе, науке и управе. Троје представника Архива Југославије учествова
ло је са својим рефератима. „Културно-научна делатност Архива Југославије
2006–2017“ била је тема заједничког реферата архивиста Јелене Ковачевић и
Марка Радовановића, а Драган Теодосић поднео је реферат „Публиковање ар
хивске грађе Архива Југославије са културно-научног аспекта 2006–2017“.
Друштво архивских радника Босне и Херцеговине организовало је 18.
и 19. маја 2017. међународни скуп архивских радника у историјском граду Јај
цу. Теме саветовања су биле: Архивска грађа социјалистичког периода – ста
ње, заштита, кориштење и Архиви и информатичко друштво. У име Архи
ва Југославије скупу је присуствовала др Бранка Докнић, која је говорила о
стању архивске грађе социјалистичког периода у Архиву.
У Трсту је од 16. до 17. октобра 2017. одржан 27. Међународни архив
ски дан у организацији Међународног института за архивистичке науке из
Трста и Марибора (IIAS – International Institute for Archival Science of Trieste
and Maribor). На скупу су поднеле реферате др Бранка Докнић и Светлана
Перовић Ивовић из Архива Југославије. Сви радови са конференције су пу
бликовани у зборнику Atlanti за 2017.
У оквиру међународне архивске сарадње Архив Југославије је имао
сусрете и разговоре са представницима страних амбасада у Београду, дирек
торима културних, образовних и других установа.
Архив Југославије је 31. маја 2017. посетила амбасадорка Републике
Индије Нариндер Чохан. Циљ посете је био усаглашавање текста Меморан
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дума о сарадњи између Архива Југославије и Националног архива Индије,
чије се потписивање ускоро очекује. Такође је разговарано о могућим зајед
ничким пројектима.
У просторијама Архива Југославије 18. октобра 2017. потписан је Ме
морандум о сарадњи између Архива Југославије и Националног архива Инди
је. За Архив Југославије Меморандум је потписао др Милан Терзић, директор
Архива, а у име Националног архива Индије, Њ. Е. Нариндер Чохан, амбаса
дорка Републике Индије у Београду. Том приликом најављени су заједнички
пројекти архива двеју земаља: припрема изложбе докумената о 70 година ди
пломатских односа, као и зборник докумената са истом темом.
Амбасадор Исламске Републике Ирана Хосеин Мола Абдулахи посе
тио је Архив Југославије 26. јануара 2017. Високог госта примио је Миладин
Милошевић, в. д. директора Архива Југославије. Разговарано је о реализаци
ји договора о припреми заједничке изложбе архивских докумената Београд
– Техеран 80 година од успостављања дипломатских односа и зборника доку
мената Односи Југославија – Иран 1937–1980. Постигнут је договор да се при
ступи реализацији наведених пројеката. Пројекат је реализован отварањем
заједничке изложбе и издавањем каталога изложбе.
Договорена сарадња на приређивању заједничке изложбе поводом обе
лежавања 135-годишњице дипломатских контаката између Португала и Срби
је Писци дипломате португалски и српски писци у дипломатији је остварена
и изложба је отворена 18. септембра 2017. у Народној библиотеци Србије.
Одржавани су састанци са представницима Амбасаде Краљевине Дан
ске ради реализације заједничког пројекта – изложбе докумената Београд
– Копенхаген, сто година дипломатских односа 1917–2017. Пројекат је реа
лизован отварањем заједничке изложбе и издавањем каталога.
Припремљен је нацрт текста Меморандума о сарадњи у области архив
ске делатности између Архива Југославије и Националне истраживачке фон
дације „Елефтериос Венизелос“ из Ханије на Криту у Грчкој, чије се потписи
вање очекује током 2017. године.
***
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе завршило је током
2017. године класификацију, систематизацију, описивање и индексирање ар
хивске грађе и штампање инвентара за седам фондова. Урађене су две конач
не историјске белешке: за фонд 778 – Савезно државно тужилаштво и фонд
605 – Секретаријат СИВ-а за народно здравље. Вршена је техничка обрада
фотографија Збирке НИШРО Комунист. Настављена је израда Водича кроз
фондове Архива Југославије 1945–2006, књ. 4 и 5.
Током године Архив је преузео четири фонда у количини од 618 дм.
Архивску грађу је користило 716 истраживача. Истраживачи су у читаоници
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користили: 8801 фасциклу, 2066 архивских јединица и 512 предмета. Радни
ци Архива примили су и одговорили на 1956 захтева. У библиотеци Архива
инвентарисане су и сигниране 1792 библиотечке јединице. У програм CO
BISS унето је 1698 библиотечких јединица. Корисницима је издато 1658 би
блиотечких јединица.
У Одељењу техничке заштите радило се на редовним пословима кон
зервације, рестаурације, фотокопирања, скенирања и на скенирању оригинал
не микрофилмоване грађе. У Лабораторији за конзервацију и рестаурацију
архивске грађе радило се на пословима превентивне и куративне конзерваци
је фондова и збирки: АЈ-80 Јован Јовановић Пижон, АЈ-39-Министарство со
цијалне политике и народног здравља КЈ, АЈ-14-Министарство унутрашњих
послова КЈ, АЈ-112-Новинска агенција Танјуг. За потребе библиотеке урађе
ни су послови превентивне и куративне конзервације појединих публикација
и стране штампе. Конзервирано је 3600 докумената и рестаурирано 2462 до
кумента.
Током 2017. године, запослени на пословима примене информационих
технологија у Архиву Југославије бавили су се дигитализацијом архивске
грађе, тестирањем нове веб апликације Читаоница, ажурирањем података на
сајту Архива, редовним пословима на обезбеђивању стабилног рада локал
не рачунарске мреже и превазилажењу софтверских проблема који су се ја
вљали на радним станицама и периферној опреми, инсталирањем потребних
софтверских пакета, преузимањем докумената у електронској форми и њихо
вим копирањем на наменски сервер (како електронских докумената насталих
у раду Архива, тако и оних насталих скенирањем оригиналних архивских
докумената).
У домену примене информационих технологија, током 2017. године
обезбеђивано је непрекидно и поуздано функционисање комплетне локалне
рачунарске мреже, правовремено је реаговано на отказе појединих сервер
ских компоненти, спровођене су мере заштите од рачунарских вируса, како
сервера тако и радних станица, обезбеђени су услови за бежични приступ
интернету на три локације у згради Архива. Пружана је помоћ запосленима у
коришћењу хардвера и софтвера, разматране су могућности нових верзија по
јединих апликативних софтвера, инсталирани су различити софтвери на рад
ним станицама, решавани су застоји у раду рачунарске опреме, креиране су
нове и рађено је на очувању постојећих резервних копија докумената у елек
тронској форми (бекап), извршена је планирана набавка хардвера и софтвера,
ажуриран је сајт Архива. Сходно промени интернет провајдера, рађена је ре
конфигурација мреже и дефинисани су нови параметри мејл налога запосле
них и извршене измене у програмима за пријем и слање електронске поште
на радним станицама. Учествовано је у реализацији пројеката дигитализаци
је архивске грађе (дефинисање карактеристика потребне опреме и софтвера,
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дефинисање карактеристика и начина именовања дигиталних копија, израда
процедуралних упутства: скенирање, контрола квалитета дигиталних копија
и чување техничких метаподатака).
Пројекти дигитализације
Дигитализација архитектонских планова
Током 2017. године скениран је рекордан број планова. Од фирме која
је вршила скенирања, одабране јавним конкурсом, преузето је укупно 6555
дигиталних копија архитектонских планова. Извршена је контрола квалитета
дигиталних копија, назива планова и мерење оригинала, а подаци о томе су
уношени у наменски креирану Excel табелу. Укупно 75 планова је враћено на
поновно скенирање.
Дигитализација заједничког културног наслеђа бивше СФРЈ
Чланови Радне групе за припрему пројекта (архивисти из Архива Репу
блике Словеније, Државног архива Македоније, Хрватског државног архива
и Архива Југославије) наставили су са припремом пројекта. Радили су у Ар
хиву Југославије, од 25. до 29. септембра 2017.
Након разматрања резултата постигнутих 2016. године, када су тестира
не могућности самосталне реализације пројекта, одлучено је да се за послове
скенирања архивске грађе ангажује специјализована фирма. Због тога је било
неопходно да се размотре допуне описа радних процедура током припреме
архивске грађе за скенирање и контролу дигиталних копија.
Одржан је и заједнички састанак Савета пројекта (директора архива
који учествују у пројекту) и Радне групе за припрему пројекта. Разговарано
је о тренутним кадровским и финансијским могућностима да се отпочне са
реализацијом пројекта.
Дигитализација фото-архива Танјуга
Рад на овом пројекту започео је 2017. године. Прва фаза, која ће траја
ти две године, обухвата архивистичку обраду 842 регистратора који садрже
контакт-копије филмова (око 100 дужних метара архивске грађе). До сада су
скенирана 373 регистратора, а архивистички је обрађено њих 419, односно
30.606 листова регистратора (укупно 506.187 контакт-копија).
Успостављен је поредак архиве негатива (преко 600 кутија) и започет је
рад на пописивању филмова у циљу утврђивања њиховог тачног бројног ста
ња. Такође, фотографисане су инвентарне књиге негатива (укупно 21 књига,
односно 2451 дигитална копија), чиме је престала потреба за даљим коришће
њем оригиналних књига током архивистичке обраде фото-грађе.
Дигиталне копије листова регистратора и опис садржаја филмова чије
се контакт-копије налазе у 300 архивистички обрађених регистратора доступ
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ни су истраживачима на рачунарима у читаоници Архива. Истраживачима су
доступни следећи подаци: број филма, аутор филма, број регистратора у коме
се налазе контакт-копије одређеног филма, списак личности идентификова
них на филму, опис догађаја који је филмом пропраћен и тематска група којој
догађај припада, односно у коју се може сврстати.
Архив је после јавног конкурса склопио уговор са Математичким ин
ститутом САНУ за израду базе података и програмског решења које ће омогу
ћити унос, ажурирање, претраживање и приказ података о фото-грађи, укљу
чујући и преглед одговарајућих дигиталних копија. Реализација уговореног
посла је започела.

