In memoriam
МОМЧИЛО МОМО АНЂЕЛКОВИЋ
1941–2017.
Момчило Анђелковић потиче из угледне српске породице. Рођен је
1941. године у Глоговцу код Светозарева. После гимназије у Јагодини уписао
се на Правни факултет у Београду који је, уз рад, успешно завршио. Краћи
период радио је у Центру за стране језике у Београду, а затим 30 година, све
до пензионисања, у Архиву Југославије. Завршио је Архивистички течај при
Архиву Србије и у архивској струци достигао звање архивског саветника, а
стручним радом, знањем и организаторским способностима оставио неизбри
сив траг у архивској делатности.
Аутор је више дела: Зграда Архива Југославије (Београд 2000); Исто
ријат институција Краљевине Југославије (Београд 2003); Прописи о уни
верзитетима Краљевине Југославије 1918–1941 (Београд 2005). Као коаутор
објавио је многе публикације: Профил савременог архива у СФРЈ – Прируч
ник из архивистике (Савез архивских радника Југославије, Београд 1984); За
штита архивске грађе и регистратурског материјала за случај непосредне
ратне опасности, рата и других ванредних прилика (Савез архивских радни
ка Југославије, Београд 1987); Заштита архивске грађе федерације (Архив
Југославије и Привредни преглед, Београд 1988); Спровођење Уредбе о посеб
ним мерама заштите регистратурског материјала и архивске грађе феде
рације (Архив Југославије, Београд 1990); Архив Југославије, Монографија
1950–2000 (Београд 2000) и других. Објавио је многобројне стручне радове
из области права и архивистике.
У време ратног стања у Босни и Херцеговини, заједно са колегама из
Архива Југославије, успео је да са подручја Сарајева спасе изузетно вредну
грађу Архива Југославије која је у више тура превезена до Београда.
Био је човек велике моралне и духовне снаге, изузетно храбар, виспрен
Шумадинац, друштвено-политички радник. Истовремено поштовалац поро
дице, пријатељства, другарства и кумства. Рођен је у православној српској
породици, али је ценио и припаднике других вера.
Био је поклоник уметности. Дружио се са Матијом Вуковићем, позна
тим вајаром, па се и сам исказао са неколико вајарских радова. Осим уметно
сти, волео је живот, дружења, музику, песму, игру.
Момчило оставља до срца уцвељене своје најближе: драгу и пажљиву
супругу Миру, дугогодишњу радницу Архива Југославије, која га је бодрила
и неговала у дугој и тешкој болести, кћерку миљеницу Наталију и вредног
сина Драгана, са супругом и школованим и узорним синовима а његовим уну
цима, најближе сродственике, своје другове и колеге.
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Људскост, непосредност и животна радост Момчила Моме Анђелкови
ћа обогаћивала је људе које је сретао у животу и са којима је радио. Нека му
Бог подари рајско насеље и вечан починак!
Јован П. Поповић

