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Архив Југославије 2010. године
Архив Југославије је 2010. обележио 60 година постојања и све његове
активности биле су у знаку овог вредног јубилеја. Пре шест деценија (1950)
основана је Државна архива ФНРЈ, данас Архив Југославије.
Обележавање јубилеја започето је 22. јануара 2010. у Архиву Југославије, уз присуство бројних званица из земље и иностранства, чланова дипломатског кора. О протеклих 60 година Архива говорио је Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије, а о његовој улози и значају Небојша Брадић, министар културе Републике Србије. Промовисана је четврта
књига едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933.
годину, коју су приредиле Нада Петровић и Јелена Ђуришић, историчариархивисти у Архиву Југославије. Писац предговора, проф. др Љубодраг Димић, говорио је о књизи и преломним догађајима у 1933. години, значају објављивања архивске грађе и вредности ове едиције. Скуп су поздравили
представници архива из Русије др Андреј Артизов, руководилац Федералне
архивске агенције Руске Федерације, др Константин Никифоров, директор
Института за славистику Руске академије наука и др Сергеј Мироњенко, директор Државног архива Руске Федерације. Министар Небојша Брадић је
отворио изложбу архивских докумената Југословенске владе 1918–2006
аутора др Гојка Маловића и Душана Јончића.
Поводом јубилеја објављена су и следећа издања: брошура популарног типа на српском и енглеском језику о Архиву Југославије, часопис Архив бр. 1–2 за 2009. годину, Библиографија часописа Архив, поводом 10годшњице излажења, каталог издања Архива и каталог изложбе Југословенске владе 1918–2006. Током 2010. године из штампе је изашла пета књига
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за
1934. годину, чији су приређивачи Нада Петровић и Јелена Ђуришић. Предговор за ово издање написао је проф. др Милан Ристовић. Са Институтом за
новију историју Србије, Институтом за славистику Руске академије наука и
Руским институтом за стратегијске студије, Архив је суиздавач Зборника
радова са међународног научног скупа „Ослобођење Београда 1944“, одржаног 20. и 21. октобра 2009. у Архиву Југославије.
Tокoм 2010. године завршена је обрада следећих фондова: Конзуларно-привредно одељење МИП-а КЈ; Савезни савет за образовање и културу

Н. Петровић, Архив Југославије 2010. године

141

1967–1971; Министарство поморства Владе ФНРЈ; Југословенски поморски
уреди у Њујорку и Лондону. У току је обрада следећих фондова: Дирекција
за уговоре МИП-а КЈ; Одсек Протокола МИП-а КЈ; Генерални конзулат КЈ
у Њујорку и Генерални конзулат КЈ Чикагу; Врховни привредни суд 1954–
1974; Савезни суд 1946–2002; Савезни секретаријат за образовање и културу 1954–1967; Кабинет Председника Републике. У континуитету се обрађује Збирка фотографија.
Архив Југославије је 2010. године угостио многе стране и домаће делегације. Поред посете делегације Федералне архивске агенције Руске Федерације, Архива Републике Српске, Архива Босне и Херцеговине, Архив је
посетила и делегација Меморијалног музеја холокауста САД, која представља наставак дугогодишње сарадње. Делегацију су сачињавали: Radu
Ioanid, директор Одељења за међународне архивске програме, Vadim Altskan, координатор за међународне програме и Emil Holcer, представник Музеја у Београду. Будући да је Споразум о сарадњи између Архива Југославије и Меморијалног музеја холокауста САД истекао, нови споразум о сарадњи је у фази усаглашавања. Архив је посетила и делегација са Универзитета
у Шангају са проф. др Shen Yhihna на челу, који шеф пројекта кинеске владе на тему Историја социјализма.Посетили су наш Архив као једини у бившој Југославији где че истраживати на задату тему.
Амбасадор Египта, господин Aly Galal Bassiouny, приликом посете
Архиву упознат је са припремама изложбе архивских докумената Прва конференција несврстаних земаља у Београду 1961, коју приређују Архив Југославије и Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике
Србије. Изложба ће бити отворена 2011, поводом 50 година од одржавања
Прве конференције несврстаних земаља у Београду 1961.
Делегација АЈ боравила је између 23–26. маја 2010. у Алжиру на позив
генералног директора Дирекције националног архива Алжира, а поводом 55
година од Конференције у Бандунгу. Представници Архива су учествовали
и у раду 42. Међународне конференције округлог стола архива, од 13. до 18.
септембра 2010. у Ослу.
У Архиву Југославије је 16. априла 2010. одржана трибина „Сачувати
и поделити памћење са другима“, друга сесија по реду, под насловом: „Где
и када почиње заштита архивске грађе – примена стандарда српског ИСО
15489“.
Архив је у 2010. био домаћин Међународне научне конференције „ТИТО: виђења и тумачења“, одржане 8. и 9. маја у организацији Института за
новију историју Србије, Архива Југославије и Sudost Institutа из Регенсбурга.
Изложбе архивских докумената Архива Југославије гостовале су и ове
године у више градова у Србији и изазвале значајно интересовање публике.
Изложба Александар Први – краљ Југославије 1918–1934, отворена је
31. марта 2010. у Галерији Народног музеја Врање, а у организацији Историјског архива „31. јануар“ Врање и Архива Југославије.
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Изложба Кнез Павле Карађорђевић – краљевски намесник 1934–1941,
постављена је у Пожаревцу поводом Дана архива 5. маја 2010, а у организацији Историјског архива Пожаревца и Архива Југославије. Изложбу су могли да виде и посетиоци у Галерији Историјског архива Ужица, Галерији
Историјског архива Кикинде и у Галерији Завичајног музеја у Петровцу на
Млави. Изложба Југославија у међународним односима 1918–1992, отворена
је у Међуопштинском архиву Чачка. Изложба Југословенске владе 19182006, постављена је у Зајечару, у организацији Историјског архива „Тимочка крајна“ и Народног музеја у Зајечару.
Архив Југославије је по трећи пут учествовао на традиционалној манифестацији Ноћ музеја, 15/16. маја 2010. Кроз Архив је прошло више од
500 посетилаца, чију је пажњу привукла изложба архивских докумената Југословенске владе 1918–2006, као и филмови из Архива Југословенске кинотеке о Малој антанти, отварању тзв. Земунског моста, намесништву кнеза
Павла Карађорђевића, Конференцији несврстаних земаља.
У Архиву је 2010. године боравило 460 истраживача (од тога 125 странаца) у око 3900 посета. Највише их је било из Словеније, Хрватске, Босне
и Херцеговине, Републике Српске, Руске Федерације, Италије, затим из
САД, Бугарске, Јапана, Грчке, Немачке, Шпаније, Чешке и осталих земаља.
За израду докторских и магистарских радова, монографија и других научних радова, истраживана је архивска грађа за теме: Велике силе и Балкан у
20. веку; Југословенски конкордат; Царинска служба између два рата; Идеологија у партизанским филмовима; Јевреји у Босни; Привредна елита у Југославији 1958–1965; Југословенско-грчки културни односи после Другог
светског рата; Положај жене у друштву; Имиграција из Југославије у Немачку 1945–1995; Изградња националног и етничког идентитета у Црној
Гори 1945–1991; Цензура филма у Србији 1944–1991. и друге. Осим за научне радове, истраживања су вршена из области имовинско-правних односа.
Архив Југославије је 2010. године пружио гостопримство студентима
историје Филозофског факултета из Београда са проф. др Љубодрагом Димићем и Филозофског факултета из Косовске Митровице са асистентом мр
Далибором Елезовићем. Архив је, као место својих будућих истраживања,
посетила и група студената Историјског факултета – одсек за историју Балкана Уралског државног универзитета из Екатеринбурга. Студенти мастер
студија андрагогије и педагогије Филозофског факултета у Љубљани боравили су октобра 2010. у Архиву, а у оквиру Сусрета студената андрагогије
Србије и Словеније.
У Архиву Југославије је 19. новембра 2010. одржана промоција књиге
Историја Чачка, Хронологија од праисторије до 2000. године, чији су аутори Горан Давидовић и Лела Павловић. Промоцију су организовали Архив
Југославије и Међуопштински историјски архив у Чачку, који је издавач
књиге.
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Низ признања додељених Архиву Југославије допуњен је 2010. године
Захвалницом „за дугогодишњу сарадњу и изузетан допринос очувању, унапређењу и афирмацији непокретних културних добара на подручју Београда“, која је уручена у част 50 година постојања Завода за заштиту споменика културе града Београда, на свечаности приређеној 27. маја 2010.
Архив Југославије је у јубиларној, 2010. години неговао све разнолике
облике рада у настојању да као добар домаћин отвори своја врата бројним
истраживачима, угледним гостима, посетиоцима изложби, средњошколцима
и студентима и да потврди висок углед једног од водећих архива у региону.
Годину која је започела свечаним обележавањем 60 година постојања
и рада завршавамо објављивањем једанаестог броја часописа Архив и припремама за изложбу поводом пола века од одржавања Конференције несврстаних у Београду 1961, која ће бити отворена 1. септембра наредне године.

Колектив Архива Југославије 2010.
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60 година Архива Југославије
22. јануар 2010.

Поздравна реч Миладина Милошевића,
в.д. директора Архива Југославије

Небојша Брадић, министар културе
Републике Србије поздравља присутне

Андреј Артизов, руководилац Федералне
архивске агенције Руске Федерације
поздравља скуп

Проф. др Љубодраг Димић промовише
књигу Извештаји Министарства
иностраних послова КЈ за 1933. годину
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Чланови дипломатског кора у Архиву
Југославије

Поглед на амфитеатар Архива Југославије

Министар културе Небојша Брадић, принц
Александар Карађорђевић и в.д. директора
Архива Југославије на изложби Југословенске
владе 1918–2006.
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Активности Архива Југославије у 2010. години

Ноћ музеја 15/16. мај 2010. у Архиву Југославије

Студенти Филозофског факултета
из Косовске Митровице у Архиву
Југославије 19. маја 2010.

Студенти Историјског факултета –
одсек за историју Балкана Уралског
државног универзитета
из Екатарибурга, у Архиву Југославије
19. јула 2010.

Издања Архива Југославије 2010.

