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Поводом 55-годишњице од оснивања Архива
Почетком 2005. навршило се 55 година од оснивања Државне архиве ФНРЈ,
односно Архива Југославије а данас Архива Србије и Црне Горе. Тим поводом
председник Србије и Црне Горе Светозар Маровић одликовао је Архив Србије и
Црне Горе Орденом рада „за изузетан допринос у обради, сређивању и заштити
архивске грађе, као и за нарочите заслуге у развијању и унапређењу архивске делатности и очувању културних добара“, како је образложено у Указу о одликовању,
потписаном 28. септембра 2005. године. У име председника Србије и Црне Горе, орден је уручио његов изасланик Игор Јовичић, генерални секретар Савета министара,
директору Архива Србије и Црне Горе Мијомиру Вујачићу. Орден је уручен 19. октобра 2005. у Архиву СЦГ када је обележена годишњица у препуном амфитеатру,
пред око 300 гостију.
Ово високо државно одличје признање је свим генерацијама које су својим
радом и залагањем допринеле угледу који Архив ужива у стручној и широј јавности наше земље.
Јубиларну годину Архив је, осим редовних и свакодневних активности на
пословима заштите, сређивања, обраде и коришћења архивске грађе, обележио
представљањем веома значајног зборника докумената. Реч је о првој од једанаест
књига едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, Извештаји
Министарства иностраних послова Краљевине Југославије 1930. Књигу су приредили стручњаци Архива СЦГ архивисти – историчари Нада Петровић и Саша
Илић. О књизи су говорили др Момчило Павловић и проф. др Милан Ристовић,
аутор уводне студије.
Истог дана, 19. октобра 2005, у Архиву је отворена изложба „Дипломатија
Краљевине Југославије 1918–1941”, коју је приредио мр Гојко Маловић, архивиста – историчар Архива СЦГ.
Архив је 2005. годину обележио и веома значајним помаком у области информисања о архивској грађи. У читаоници Архива инсталирана је база „Инвентар“ преко које се могу претраживати сва информативна средства – инвентари
архивских фондова, што Архив СЦГ и у том погледу издваја од других, не само у
нашој земљи већ и у региону.
У години у којој је обележено 55 година од оснивања Архива, јавности је представљена и књига Велике силе и мале државе у хладном рату 1945–1955, случај Југославије. То је зборник радова поднетих на истоименом међународном научном скупу
одржаном у Архиву, новембра 2003. године.
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

Јавности је представљен и часопис Архив, бр. 2 за 2004. годину. По оцени
стручњака и надлежних стручних тела Архив је уврштен у групу часописа од националног значаја, што сведочи о његовој стручној утемељености и оправданости излажења.
Ова година обележена је и интензивнијом сарадњом Архива са историјским
институтима и Катедром за историју Југославије Филозофског факултета, која је
дала и конкретне резултате. У Архиву су представљене четири књиге научних
радника из Института за савремену историју и Института за новију историју Србије, које су углавном рађене на основу истраживања у архивским фондовима нашег Архива. То су књиге: Карантин за идеје – логори за изолацију сумњивих елемената у Краљевини СХС 1919–1922. мр Горана Милорадовића; Београдски универзитет 1944–1952. мр Драгомира Бонџића; Основно школство у Србији 1918–
1941. др Момчила Исића и Београд 1960 –1970 – снабдевање и исхрана мр Слободана Селинића.
Архив СЦГ посебно негује сарадњу са другим архивима. Током 2005. године, поред осталог, та сарадња је обележена гостовањем архивских изложби у нашем Архиву: „Крагујевац на старим географским картама, плановима и цртежима” – изложба Историјског архива Шумадија из Крагујевца и „Драгоцености кинеских архива” – изложба Државне архивске управе Кине.
Ово су само неке од активности Архива СЦГ у години у којој смо желели
да и на овај начин јавност подсетимо на наш рад и постојање.

Орден рада, којим је одликован
Архив СЦГ поводом 55 година
постојања.

Генерални секретар Савета министара СЦГ И. Јовичић уручује Орден
директору Архива СЦГ М. Вујачићу.
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Поглед на препуни амфитеатар
Архива СЦГ 19. 10. 2005.
године поводом 55-годишњице
рада Архива.
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

Са промоције књиге Извештаји
Министарства иностраних послова Краљевине Југославије
1930. године, приредили Нада
Петровић и Саша Илић.
О књизи су говорили др Момчило Павловић и проф. др Милан Ристовић.
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Поставка изложбе "Дипломатија
Краљевине Југославије 1918-1941"
у холу зграде Архива СЦГ, приредио мр Гојко Маловић.

