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АПСТРАКТУМ: Архиви чувају историјске изворе који су део трајног културног идентитета једне нације, њеног легитимитета,
традиције и развоја. Документи похрањени у Архиву Југославије
значајни су по идејним, културним, образовним и другим садржајима, нарочито за проучавање друштвеног система Краљевине
Југославије и социјалистичке Југославије, националних односа,
развоја државних, културних, привредних и других институција и организација. На основу ових докумената написана су многа, углавном, научна дела намењена ужем кругу стручњака, што
усмерава активност Архива ка изналажењу начина којима би се
шира јавност упознала са значајем и вредношћу историјских извора које баштини. Улога архива као културне и научне институције носи потребу за већом активношћу у оним круговима који не припадају научним, како би обезбедили трајно присуство
историјских извора у културном и образовном животу друштва.
У складу са тим основна дужност архива је обрађивање извора и њихово трајно чување уз изналажење начина да извори, као
трајно добро, буду лако претраживи и доступни јавности ради
коришћења у разноврсне сврхе. Рад пружа преглед делатности
Архива Југославије у периоду од 2007. до 2017. у изналажењу начина да открије и приближи своје благо како научној, тако и широј јавности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архив Југославије, културно-просветна делатност, научна делатност, историјски извор
Сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у Београду
Архивски документ је основ на коме почива свака истраживачка делатност и највернији чувар историје једног народа. За студенте историје, као
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Рад представља измењен и допуњен реферат поднет на Међународном архивистичком
скупу Десети суботички архивски дан, 2017. године; http://suarhiv.co.rs/ser/o_nama/arhivski-dani/deseti-arhivski-dan
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најчешће и незаобилазне кориснике услуга Архива, од посебне важности је
да буду упознати са значајем архивске грађе и неизоставном улогом у истраживању и научном раду. У складу са настојањем Архива Југославије да
уведе будуће научнике у путеве истраживачког рада значајна је сарадња са
Катедром за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Почев од 2003. године у Архиву Југославије се организују вежбе за студенте
историје. Путем практичне наставе архивисти упознају студенте са делатношћу Архива, фондовима и збиркама којима располаже, начином сређивања и
обраде архивских извора, израдом информативних средстава. Студенти су у
прилици и да се упознају са издавачком делатношћу Архива, као и да добију на увид архивске изворе из фондова и збирки Архива у којима се налазе
документа о темама из историје Југославије за коју су заинтересовани, уз
објашњења запослених о начину њиховог претраживања и коришћења. Захваљујући овој сарадњи са радом Архива Југославије су упознати и студенти
Катедре за андрагогију и педагогију Филозофског факултета Универзитета у
Љубљани, као и студенти Историјског факултета – Одсека за историју Балкана Уралског државног универзитета из Екатеринбурга.
О практичном значају сарадње Архива Југославије и Филозофског факултета Универзитета у Београду сведочи стручна пракса (волонтирање) у
трајању од годину дана (1. септембар 2011 – 31. август 2012) коју је Архив
у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије и
Министарством културе и информисања Републике Србије омогућио групи
од троје историчара. Циљ стручне праксе био је упознавање и оспособљавање лица за обављање архивистичких послова. Пракса је обухватала неколико периода обуке. После општег упознавања са радом Архива Југославије
и његовим одељењима, корисници стручне праксе су у трајању од по три
месеца провели време у три одељења Архива: Одељењу за надзор, заштиту
и коришћење архивске грађе, Одељењу за сређивање и обраду архивске грађе, фондова и збирки и Одељењу за информисање и објављивање архивске
грађе и међународну сарадњу.2 Након завршене обуке волонтери су добили
могућност да полажу стручни испит из архивистике и могућност запослења
у Архиву.
Архив Југославије је организовао и практичну наставу за студенте Катедре за библиотекарство Филолошког факултета у Београду, путем које су
били упознати са основама рада Архива и тим начином постали стални корисници историјских извора.
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Драган Теодосић, „Едукација у Архиву Југославије“, Архив, 13/2012, 247–250.
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Сарадња са основним и средњим школама
Будући да је настава историје добила нова усмерења и циљеве који се не
задржавају на фронталном излагању наставника и не завршавају памћењем
чињеница и догађаја, архив као чувар извора добија другачију и значајнију
улогу у просветном систему. Архивски извор је основ путем кога се „склапањем“ и повезивањем различитих података ученици подстичу на активну
улогу у учењу и доношење сопствених закључака. Иако у недовољној мери,
међу истраживачима Архива Југославије налазе се ученици средњих школа
који за писање школских радова користе архивске документе, што упућује на
потребу већег уплива активности архива у просветни систем, како би се ученици образовали за коришћење архивског извора.
У оквиру семинара Историјски извори у настави историје који је организовала агенција Duga-Co уз подршку Архива Србије 2008. године, Архив Југославије су посетили наставници историје београдских основних и
средњих школа. Циљ семинара је био да наставници путем предавања буду
упознати са историјатом, организацијом, делатношћу, надлежностима, фондовима и збиркама, радом са истраживачима Архива како би подстакли и што
боље едуковали своје ученике у коришћењу архивских докумената.
Сарадња Архива Југославије и Семинара друштвене историје Истраживачке станице Петница је значајна за упознавање и едукацију средњошколаца у раду са историјским изворима. Полазницима и сарадницима Семинара
омогућена је стручна, логистичка и констултантска помоћ приликом истраживачког рада у склопу писања историјских радова, као и приликом одабира
архивских извора који ће се користити у оквиру практичних вежби. Архивисти се радо одазивају честим позивима да путем предавања средњошколцима
приближе архивску делатност и њен значај.
Сарадња са сродним установама у земљи
Размена искустава и информација из најважнијих сегмената архивистичке струке представља важан предуслов за даља усавршавања начина
рада. Иако су гостовања и организовања изложби најчешћи вид сарадње са
сродним установама, Архив Југославије у својим просторијама организује и
промоције издања архива и научних установа у Србији. На исти начин организују се и промоције издања Архива Југославије у другим културно-научним установама. Поводом Међународног дана Архива и у оквиру Врањског културног лета, представљена је едиција Архива Југославије Извори за
историју међународних односа 1930–1940 – Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије у Историјском архиву ,,31. јануар“
у Врању, 2017. године. Примери вишегодишње сарадње са Међуопштинским
историјским архивом у Чачку осведочени су промоцијом часописа Изворник
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у Архиву Југославије 2015, као и представљањем издања Дипломатски списи
Јована Дучића и изложбе Јован Дучић у дипломатији, коју је наредне године
у просторијама Међуопштинског историјског архива у Чачку приредио Архив Југославије.
Најнеопходнији вид сарадње међу институцијама јесте размена искустава путем одржавања праксе и заједничких трибина. У Архиву Југославије је 2008. организована трибина за 12 запослених из Одељења за архивске
послове и регистратурски материјал Народне банке Србије. Таквог усмерења била је и трибина са темом Сачувати и поделити памћење са другима,
студија случаја: Лична архива Николе Тесле, коју је наредне године Архив
Југославије покренуо у сарадњи са Музејом Николе Тесле. Путем излагања
стручњака, изложбене поставке, пројекција и презентација музејских издања
представљени су различити путеви којима би се обрадила и приредила лична
архива Николе Тесле ради јавног коришћења. Ова сарадња је настављена у
наредној години темом Где и када почиње заштита архивске грађе – примена стандарда српског ИСО 15489.
Међународна сарадња
Архив Југославије је 1965. године постао члан А категорије Међународног архивског савета (ICA) и његовог европског огранка (EURBICA), па
као члан главне светске асоцијације архива има развијену међународну сарадњу са архивима и другим сродним институцијама и асоцијацијама у иностранству у области архивистике, специјалистичких усавршавања, размене
истраживача, информација, стручних публикација и изложби, учешћа на међународним архивистичким скуповима, састанцима и скуповима међународних организација и удружења националних архивских служби. Међународна
сарадња најчешће се манифестује путем размене изложби архивских докумената, промоцијом издања као и учешћем архивиста на међународним скуповима (Словенија, Италија, Француска, Русија, Босна и Херцеговина). Један од резултата оваквог начина сарадње јесте представљање издања Архива
Југославије из две едиције Извештаји Министарства иностраних послова
Краљевине Југославије 1930–1941 и Документа о спољној политици Југославије у просторијама Института славистике Руске академије наука у Москви
2016. године. Сарадња са организацијом УНЕСКО омогућила је донацију за
објављивање прва два тома едиције Културна политика Југославије.
Значајан део културно-научне делатности Архива Југославије реализује се управо у сарадњи са иностраним архивима и другим културним и
научним установама, заснованој на меморандумима и протоколима о заједничкој сарадњи. У наставку текста следи хронолошки преглед најзначајнијих
споразума на основу којих је Архив Југославије у сарадњи са иностраним архивима и научним установама реализовао заједничке пројекте у виду темат-
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ских изложби, зборника докумената, организовања стручних конференција и
научних трибина и узајамних посета архивских стручњака у циљу размене
архивских докумената, усавршавања и развоја архивске теорије и праксе.
2007.

Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Архива Босне и Херцеговине.
2009.

На основу Меморандума о сарадњи између Архива Југославије и Генералне дирекције Националног архива у Народној Демократској Републици
Алжир реализована је изложба докумената Југословенско-алжирски односи,
отворена у оквиру церемоније отварања новог седишта Амбасаде и публикован је зборник радова Југославија – Алжир са научне конференције одржане у Алжиру 2013. На основу билатералног споразума о сарадњи Алжира
и Србије потписаног у Алжиру 2012, реализована је изложба архивских докумената 50 година пријатељства и сарадње Југославије, Србије и Алжира,
отворена у Библиотеци града Београда 2012. године. У оквиру едиције Документа о спољној политици Југославије, Архив Југославије објавио је 2014.
године зборник докумената Југословенско-алжирски односи 1956–1979.
2011.

Плодна сарадња успостављена је са Архивом Републике Српске. Поред размене искустава, информација, промоција издања, Архив Југославије
и Архив Републике Српске имају редовну размену тематских изложби. Сарадња две институције озваничена је потписивањем Протокола о сарадњи.
Поред честих гостовања изложби Архива Југославије у Републици Српској,
Архив је у периоду од 2009. до 2017. угостио четири изложбе Архива Републике Српске. Посебну пажњу изазвала је изложба Млада Босна и Сарајевски атентат, коју је 2014. у Београду отворио председник Републике Србије Томислав Николић. Отварањем изложбе архивских докумената 100 година
прве ортопедије у Бањалуци (1915–2015) 2015. године и 25 година Народне
скупштине Републике Српске 1991–2016. у Архиву Југославије 2017. настављена је размена изложби између две институције. Преко изложбе Личности и потписи – аутографи познатих личности на документима Архива
Југославије, отворене у Галерији Академије наука и уметности Републике
Српске у Бања Луци 2014. године, стручна и шира јавност Републике Српске
имала је прилику да се ближе упозна са изворима који су похрањени у Архиву Југославије.
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2013.

Меморандум о разумевању између Архива Југославије и Националног
архива Републике Индонезије потписан је у Џакарти 2013. године. На основу
тог документа реализована је заједничка изложба архивских докумената Београд – Џакарта, од успостављања дипломатских односа до данас, отворена
у Националном архиву Републике Индонезије 2015. године.
Пример успешне сарадње представљају заједнички пројекти Архива
Југославије и Дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ из Москве. У
сарадњи са том установом приређена је изложба докумената Николај Краснов
– руски неимар Србије, која је отворена у Дому руске дијаспоре „Александар
Солжењицин“ 2014. године. Наредног дана одржана је промоција заједничког издања Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, биографски речник и анкете (1918–1946). Поменута
научно-културно
установа била је организатор међународне научне конференције 1917. година
у историји и судбини руске дијаспоре одржане 2017, на којој су учествовали
и представници Архива Југославије.
2016.

На основу Меморандума о сарадњи Архива Југославије и Националног
архива Туниса реализована је изложба докумената о дипломатских односима
две земље.
2017.

Припрема зборника докумената о дипломатским односима две земље
и изложба приређена о истој теми резултат су потписивања Меморандума о
сарадњи Архива Југославије и Националног архива Индије.
Значајан део активности Архива Југославије у области међународне сарадње остварује се на основу Споразума о питањима сукцесије бивше
СФРЈ, који је закључен у Бечу 29. јуна 2001, а ступио на снагу 2. јуна 2004.
Конкретнији резултат сарадње представља заједнички рад Архива Југославије, Архива Републике Словеније, Архива Босне и Херцеговине, Државног архива Републике Македоније и Хрватског државног архива на припреми пилот
пројекта Дигитализација заједничког архивског наслеђа СФРЈ.
Издавачка делатност
Један од незаобилазних задатака архивских установа представља континуиран рад на стручном приређивању и објављивању архивских извора са
циљем да се научној и широј јавности она учине што доступнијим и разумљивијим. Архив Југославије има вишедеценијску традицију објављивања
архивске грађе настале радом државних органа, како Краљевине, тако и социјалистичке Југославије.
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Издавачка делатност Архива Југославије остварује се објављивањем
стручних радова из области архивистике и историографије у часопису Архив,
информативних средстава о фондовима и збиркама које похрањује, приређивањем архивских докумената путем зборника, зборника радова са међународних научних скупова и израдом каталога као пратећих и саставних делова
изложби које Архив организује самостално, или у сарадњи са другим установама културе и државним органима.
Часопис Архив, поред историографских радова, пружа јавности увид
у резултате рада Архива Југославије и разматра различита искуства из области архивистике. Структуру часописа чине стручни радови из архивистике,
историографије, критички прикази докумената, годишњи извештаји о раду
Архива Југославије, галерија фотографија из Збирке фотографија Архива Југославије, критички прикази нових издања и друго. У периоду од 2000. до
2017. издато је 18 бројева часописа. Сва дигитална издања доступна су за
преглед на сајту Архива Југославије (http://www.arhivyu.gov.rs/), где је истраживачима омогућено претраживање по кључним речима и ауторима.
Хронолошки преглед објављених зборника радова и докумената
2007.

Зборник радова са Међународног округлог стола Тито–Стаљин, Београд, 25. октобар 2006, главни и одговорни уредник Миладин Милошевић,
Архив Србије и Црне Горе, Београд, 2007.
2009.

Културна политика Југославије: 1945–1952. Зборник докумената књ.
1–2, приредили Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман, Архив
Југославије, Београд, 2009.
2012.

Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918–1946), Архив Југославије, Београд, Дом руске дијаспоре „Александар Солжењицин“, Москва, 2012.
2013.

Југославија – Алжир, зборник радова са научне конференције одржане
у Алжиру 27. јануара 2013, главни и одговорни уредник Миладин Милошевић, Архив Југославије, Београд, 2013.
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2014.

Југославија – Индонезија 1945–1967: истраживања и документа, приредили Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић, Архив
Југославије, Београд, 2014.
Југославија – Сједињене Америчке Државе: поруке председника Југославије и Сједињених Америчких Држава: 1944–1980, приредили Миладин
Милошевић, Нада Пантелић, Архив Југославије, Београд, 2014.
Југославија – СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР 1946–1964, Том 1, одговорни приређивач Љубодраг
Димић, Архив Југославије, Београд, 2014.
Југословенско-алжирски односи 1956–1979, приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић, Архив Југославије, Београд, 2014.
2015.

Југословенско-амерички односи 1918–1945, приредили Предраг Крејић, Митар Тодоровић, Архив Југославије, Београд, 2015.
Југословенско-ирачки односи 1955–1979, приредили Нада Пантелић,
Милан Медаковић, Архив Југославије, Београд, 2015.
Јован М. Јовановић Пижон Дневник (1896–1920), приредили Радош
Љушић, Миладин Милошевић, ИК Прометеј, Радио телевизија Србије, Архив Југославије, Нови Сад, 2015.
2016.

Југославија – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, 1965–1980, Том 2, приредили Л. А. Величанскаја, Т.
А. Џалилов, Љ. Димић, М. Ф. Кишкина - Ивањенко, М. Милошевић, Н. Пантелић, А. С. Стикалин, А. Животић, Архив Југославије, Београд, 2016.
2017.

Југословенско-амерички односи 1955–1980, приредили Миладин Милошевић, Драган Богетић, Архив Југославије, Београд, 2017.
У периоду од 2005. до 2015. године, у оквиру едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, објављени су Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, који у 11 књига дају месечне прегледе догађаја у разним земљама за период 1930–1941. Приређивачи:
Саша Илић (књ. 1), Нада Петровић (књ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Јелена Бакић
Ђуришић (књ. 2, 4, 5, 9, 10) и Драган Теодосић (књ. 11).
Израда серије публикација општих информативних средстава у виду
Водича о фондовима започела је 2000. како би се заинтересованој јавности
дале на увид основне информације о фондовима, личним фондовима и збир-
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кама које се чувају у Архиву Југославије. Прву у серији публикација представља Водич кроз фондове Краљевине Југославије, у којем су представљена 143
фонда из периода Краљевине СХС/Југославије (1918–1945). Континуитет
овог рада чини Водич кроз збирке, издат 2007, у коме су дате основне информације о 58 архивских збирки, које датирају од средине XIX до половине XX
века. Представљање фондова из периода социјалистичке Југославије започело је публикацијом Водич кроз фондове Архива Југославије 1945–2006, објављеном 2014. Прва књига Водича обухвата архивске фондове 39 врховних
државних органа власти и њихових сталних тела и служби.
С обзиром на то да поставке Архива нису сталне већ временски и
просторно ограничене, каталози који се израђују као пратећи вид изложби
остају трајно визуелно сведочанство начина рада и достигнућа Архива у овој
делатности. Приказом оригиналних докумената, фотографија и осталих архивских извора каталози постају смернице корисницима у потрази за документима потребним за изучавање одређених тема у чему је њихов додатни
значај.
Изложбена активност
Изложбе Архива Југославије представљају јединствену прилику да се
јавности прикажу сведочанства прошлости, архивска документа путем којих
пратимо развој одређене државе, њених институција, идеологија и система,
унутардржавних друштвено-политичких односа, успостављања, развијања и
гашења односа са другим земљама. Изложба визуелизује историјски догађај
и „склапањем“ архивских извора открива како се заокружује мозаик једне
приче. Како слику око дуже памти од речи, а непознато чини ближим и схватљивијим, изложбе су значајни облици културног рада путем којих се стручној, научној и широј јавности откривају богатства једног архива. Најчешћи
вид изложби које је организовао Архив јесу тематске изложбе. Посетиоци
Архива Југославије у могућности су да погледају и сталну изложбу Архива
Историјске карте Југославије постављену 2009. у холу здања. Из списка изложби Архива Југославије у периоду 2006–2017. приметна је значајна активност Архива да путем излагања докумената упозна и заинтересује јавност за
културна добра којима располаже. Теме изложби су подсећање на значајне
људе и догађаје из историје, али и обнављање сећања на везе Југославије са
многим земљама.
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Хронолошки преглед изложби Архива Југославије
2007.

Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934–1941.
2008.

Југославија у међународним односима 1918–1922.
Југословенска исељеничка периодика у Северној и Јужној Америци
1914–1945.
2010.

Југословенско-алжирски односи
Југословенске владе 1918–2006.
2011.

Иво Андрић у дипломатији
Прва конференција шефова држава или влада несврстаних земаља, Београд 1961.
Југословенско-француски односи 1918–1941.
Портрети краљице Марије и кнегиње Олге Карађорђевић
2012.

50 година пријатељства и сарадње Југославије, Србије и Алжира
Јован Дучић у дипломатији
Ми градимо пругу – пруга гради нас. Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951.
2013.

Београд – Џакарта: од успостављања дипломатских односа до данас
Београд – Хавана: 70 година од успостављања дипломатских односа
Саобраћај и везе у Краљевини Југославији 1918–1941.
2014.

Београд, слободан град
Краљевина Југославија у Друштва народа
Личности и потписи – аутографи познатих личности у документима
Архива Југославије
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2015.

Југославија и Прва конференција за европску безбедност и сарадњу
Николај Краснов – руски неимар Србије
2016.

Београд – Отава: Дипломатски односи од успостављања до данас
2017.

Краљевина Југославија у Међународној дунавској комисији 1920–
1940.
Београд – Техеран, 80 година дипломатских односа
Београд – Копенхаген, 100 година дипломатских односа 1917–2017.
Изложбе Архива Југославије гостовале су широм Републике Србије и
Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Организовање и гостовање
изложби је најчешћи вид сарадње са осталим установама културе. Изложбе
Архива уступане су за обележавање значајних датума у раду осталих архива
у Србији. Изложба Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934–1941,
која је приређена у сарадњи са службом за међународно-правне послове Министарства спољних послова Републике Србије, поред бројних гостовања,
обележила је 60-годишњицу рада Међуопштинског архива у Чачку, док су изложбом Иво Андрић у дипломатији отворени „Андрићеви дани“ у Травнику.
Посебно вредна пажње је изложба Јован Дучић у дипломатији која је излагана широм Србије разноврсним поводима, чиме је испунила у пуном значењу
културно-просветну мисију Архива. Изложба је отворена у Основној школи
„Јован Дучић“ у Београду поводом обележавања 140 година од рођења, 70
година од смрти песника и 55 година постојања ове школе. У оквиру манифестације Културно лето Београда постављена је на Земунском кеју, потом на
Светосавском платоу и Калемегдану, док је у Спортском центру Олимп поред
изложбе одржано и Дучићево вече поезије. У просторијама Ватерполо клуба
Партизан изложбу о Јовану Дучићу посетили су многи спортисти и поклоници спорта. Велику пажњу изазвала је изложба Прва конференција шефова
држава или влада несврстаних земаља, Београд 1961, приређена у сарадњи са Дипломатским архивом Министарства спољних послова Републике
Србије, поводом обележавања 50-годишњице одржавања Прве конференције несврстаних земаља у Београду 1961. У централном холу Дома Народне
скупштине Републике Србије посетиле су је делегације 103 државе учеснице
Министарског састанка у Београду. Изложба Николај Краснов – руски неимар
Србије, приређена у сарадњи Архива са Домом руске дијаспоре „Александар
Солжењицин“ из Москве уз учешће Историјског архива Београда, предста-
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вљена је јавности Москве 2014, да би њеним отварањем у Београду наредне
године Архив Југославије обележио 65 година рада. На изложби је представљено преко 250 експоната, планова, скица, цртежа и идејних пројеката. Јавност је била први пут у могућности да види оригинална дела која илустују
градитељско стваралаштво Николаја Краснова.
Делатност и културна добра архивских институција су непознаница, па
и апстрактни појмови ван стручне и научне јавности. Манифестација Ноћ музеја је права прилика да Архив своје вредности прикаже разноврсној публици. Архив Југославије је двема изложбама Дипломатија Краљевине Југославије 1918–1941. и Југословенска исељеничка периодика у Северној и Јужној
Америци 1914–1945. обогатио културни репертоар манифестације Ноћ музеја
2008. године. Тада су многи први пут посетили Архив Југославије и били у
прилици да више сазнају о његовој делатности, вредностима које похрањује,
значају историјских докумената у култури једног народа. Наредних година
Архив је наставио ову праксу изложбама: Југославија у међународним односима 1918–1992; Југословенске владе 1918–2016; Портрети краљице Марије
и кнегиње Олге Карађорђевић, Ми градимо пругу – пруга гради нас; Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951; Саобраћај и везе у Краљевини
Југославији 1918–1941; Николај Краснов – руски неимар Србије.

