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О датуму оснивања Архива Војводине
Поводом 85 година Архива Војводине (1926–2011)
Архив Војводине је започео рад 1926. године, али тачан датум није
прецизно утврђен. Дан Архива се из тих разлога у различитим периодима
славио спорадично. Последњи датум који се званично прослављао био је
14. септембар, утврђен на колегијуму и збору радника јула 1990, а на предлог Мите Секулића, архивисте Архива Војводине. Секулић у тексту сачуваном у форми у рукописа – Предлог Програма обележавања Дана Архива
Војводине, образлаже зашто 14. септембар треба да буде обележен као Дан
Архива Војводине: „Како сам раније предложио Павлу Станојевићу, директору Архива Војводине, колегијуму и Збору радника (што је прихватио и
Раднички савет Архива), да 14. септембар буде обележен као Дан Архива
Војводине, по први пут званично од његовог оснивања 1926. године /тог дана – 14. септембра 1926., др Димитрије Кириловић, државни архивар новоосноване Државне архиве у Новом Саду, потписао је – упутио први званични
акт Архива/.“
До сада је било више озбиљних покушаја да се пронађе докуменат о
оснивању Архива, али без ваљаних резултата тако да правог оснивачког акта нема (решење, одлука, декрет или слично).
Полазна основа за истраживање ове теме јесте тврдња др Димитрија
Кириловића1 да је Архив као институција основан на основу одредаба Финансијског закона за 1926/27. годину. Сви каснији истраживачи и аутори радова, Споменице и монографија прихватали су ову тврдњу Кириловића, без
резерве и провере. Веља Михајловић у својим прилозима,2 који су остали у
рукопису, такође наводи овај податак, али у првој реченици прилога каже и
следеће: „Државна архива у Новом Саду основана је 5. августа 1926. године декретом Министарства унутрашњих послова пов. број 1566 на иницијативу Београдске Државне архиве.“ Ово је нетачан податак јер се акт под
1
2

АВ, Фонд 121, допис др Димитрија Кириловића, бр. 236, 8. октобар 1929.
Велимир Михајловић, Грађа за монографију Историјског архива АПВ, 1959, рукопис.
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овим бројем и датумом односи на Указ Министарства просвете којим је др
Димитрије Кириловић постављен за архивара. Мало је вероватно да под
истим бројем и истог дана друго министарство доноси декрет о оснивању
што В. Михајловић није имао времена да до краја истражи или је то са свог
аспекта, научног радника и истраживача оставио за каснију обраду.
Овај учен човек и врстан истраживач архивских докумената оставио
је архивским радницима да из његовог рукописа црпу литературу и изворе
и доврше његов посао – утврђивање правог или приближно тачног датума
оснивања Архива Војводине. Покушаја у том правцу је било: неколико радова, Споменица Архива Војводине (1926–1986)3 урађена поводом прославе
60-годишњице Архива, као и Монографија4 ..., чији је аутор Александар Рачуница, која у суштини представља допуњену Споменицу и нема све елементе праве монографије.
Недостатак ових истраживања чији су плод Споменица и покушај писања монографије јесте у томе да нису рађени са додатним детаљним проверама, односно нису документовани. Нико од каснијих истраживача није
пронашао оснивачки документ (одлуку, решење, декрет и слично), а сви су
прихватили тврдњу др Димитрија Кириловића да је Архив основан на основу Финансијског закона, што је несумњиво тачно, а неки су ишли толико
далеко да су у утврђивању датума оснивања, односно Дана Архива, прихватали датум када је Димитрије Кириловић, решењем помоћника министра
Министарства просвете (П бр. 1566 од 5. августа 1926), постављен за архивара Државне архиве у Новом Саду. За управника Државне архиве, др Димитрије Кириловић је постављен 31. децембра 1931. године (Указ Министарства просвете П. бр. 84/32 ), што показују документа из његовог персоналног досијеа који се чува у Архиву Србије.5
У ситуацији када не постоји званичан акт о оснивању, оваква размишљања су разумљива али ипак нису оправдана. „Игра с датумима“ добија
нови смисао – постаје више од игре и поприма облик архивистичког ината,
рударског посла архивисте (што он у суштини и јесте), симбола истрајности
и доследности, исказивања љубави према струци. А све је почело овако.
Већ 1925. године, министар просвете потписује Одлуку о упућивању
др Ристе Одавића6 у Нови Сад и Скопље „ради прикупљања грађе за осни-

3
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Споменица Архива Војводине (1926–1986), Нови Сад 1986.
Александар Рачуница, Монографија..., рукопис, Нови Сад, 2003.
Персонални досије др Димитрија Кириловића, Архив Србије, фонд 14, Персонална
документација Министарства просвете.
Сва документа која се односе на рад Ристе Одавића, односно на његово залагање за
оснивање Архива Војводине пронађена су у Личном фонду Ристе Одавића, Архив
Србије, број Б–21. Преписка Р. Одавића са Министарством просвете превасходно се
односи на његово ангажовање у оснивању државних архива у Новом Саду и Скопљу,
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вање Државних Архива у поменутим местима, за Војводину и Јужну Србију“. Овај акт датиран 28. јануаром 1925. под бројем 92, представља прави
почетак активности на оснивању наше установе. Замајац је покренут, а у
свему томе највише заслуга је имао др Риста Одавић, који је као директор
Државне архиве у Београду уложио сав свој ауторитет, знање и енергију у
формирање архива у Новом Саду и Скопљу.
Годину дана касније Риста Одавић, обраћањем Министарству просвете – Општем одељењу (бр. 145/926 од 19. маја 1926), тражи од Министарства да се у Нови Сад и Скопље пошаље стручно лице које би размотрило могућности и услове за почетак рада архива. У том документу први
пут се наводи да су архиви у Новом Саду и Скопљу основани и да су издвојена средства за ту намену у буџету за 1926/27. годину (Глава XLI, партије
266, 267 и 268).
Убрзо после тога Министарство, актом бр. 59.066 од 26. маја 1926,
поново упућује др Ристу Одавића у Нови Сад и Скопље ради организовања
рада тих архива. По извештају (рачун путних трошкова) од 29. јуна 1926,
који је Риста Одавић поднео Министарству, може се закључити да је он у периоду 15–17. јуна 1926. боравио у Новом Саду, а 22–26. јуна 1926. у Скопљу.
Извештај о боравку у Новом Саду између 15–17. јуна 1926. није пронађен, тако да нема трагова о томе шта је Риста Одавић констатовао о могућностима за оснивање Државне архиве у Новом Саду. Судећи по томе да
је убрзо после његовог боравка, већ 5. августа 1926, др Димитрије Кириловић постављен за архивара Државне архиве извесно је да је оцена била
позитивна.
Овакав закључак потврђује и концепт недатираног извештаја Министарству просвете, највероватније написаног 1929. године,7 који је пронађен
у личном фонду Р. Одавића. У њему Одавић извештава о стању у Државној
архиви у Новом Саду и Скопљу, потврђујући континуиран и пожртвован
рад др Димитрија Кириловића у прикупљању архивске грађе, њеном сређивању и одлагању у депое, што није могло да се констатује и за стање у Државној архиви у Скопљу.
Из обимне преписке коју је Д. Кириловић водио са Р. Одавићем, Министарством просвете и имаоцима архивске грађе, којима се обраћао са захтевом да му предају архиву, може се реконструисати рад и развој Државне
архиве и њеног архивара и потоњег дугогодишњег управника.
Прикупљање, евидентирање и преузимање архиве у депое Државне
архиве почело је већ септембра 1926. године. Почетке рада Државне архиве

6

а његови извештаји о обиласку наведених места представљају есенцијална документа
која сведоче о условима за оснивање наведених архива и њихово даље битисање.
Ово је тачно утврдио Милорад Грујић у рукопису „Игра с датумима“, Нови Сад,
2006, Архив Војводине.

134

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2011

у Новом Саду пратили су многи проблеми како у обезбеђењу простора за
смештај документације, тако и у спремности да се архива преда овом архиву (проблем преузимања архиве која се 1927. године чувала код Савета Беле
Цркве и која тада није предата Архиву). Све до пресељења у Петроварадин,
Архив није имао адекватан простор. У Петроварадину је коришћено 15 просторија, од чега су само 4 имале осветљење, тако да су услови за рад и ту
били лоши.8 Овакво стање се задржало све до 1941. године.
У периоду од оснивања до 1941. године др Димитрије Кириловић као
архивар и први управник Државне архиве учинио је много на прикупљању
и пријему архиве, али је на пословима сређивања урадио мало, јер није
имао довољно службеника. Евиденција о пријему документације није у потпуности сачувана и вероватно су је током ратних година окупационе власти
уништиле или однеле. Остао је сачуван само један, доста оштећен деловодни протокол за период 1932–1938. године, док других евиденција о пријему
архиве нема. Такође, ни архива по деловодном протоколу није у потпуности
сачувана, тако да није могуће тачно утврдити која је документација и када
преузета. Сачувани списи из периода до 1941. који се односе на преузимање
архивске грађе сведоче да је у периоду од оснивања до почетка Другог светског рата постојала интензивна активност на евидентирању и пријему архивске грађе и да се ту посебно ангажовао др Димитрије Кириловић.

***
Сачувани документи омогућавају да се делимично реконструише рад
на пријему документације у периоду од оснивања до 1941. године и са доста тачности утврди прави број фондова који је у том периоду примљен у
Архив. Количина грађе се не може прецизно утврдити јер се за количину
преузете грађе користила мера 1, 2, 5 и више вагона што у садашњим мерама нема адекватну замену.
Интересантна је и тврдња забележена у Записнику са саслушања др
Димитрија Кириловића и др Бранка Магарашевића.9 Кириловић у својој изјави тврди да је после његовог одласка у Београд, почетком Априлског рата
1941. године, у Државној архиви било „око 30 вагона архивског материјала
од врло великог значаја за Историју Војводине (Срем, Банат и Бачка)... Државна архива у Н. Саду поседовала је велику стручну библиотеку са многобројним монографијама појединих војвођанских места. Цела библиотека
некадашње Торонталске жупаније, у своје време чувена по потпуности, налазила се у овој Држ. Архиви. Сем објављеног материјала у Гласнику Исто8
9

АВ, Фонд 121, допис др Димитрија Кириловића, бр. 286, 19. септембар 1933.
Изјаве др Димитрија Кириловића и др Бранка Магарашевића пред Покрајинском
комисијом за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини,
Архив Војводине, Ф. 183.
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ријског друштва, у Држ. Архиви су се налазили и фолијанти у кожи укоричени са Записницима седница Тамишке жупаније. Као секретар Историјског друштва у Н. Саду а на основу одобрења надлежних власти у Држ.
Архиви сам држао архиву и библиотеку Историјског друштва заједно са
нераспродатим издањима овог друштва и спремљеним рукописима за
штампу“.
Добар део ове документације данас се не налази у депоима Архива
Војводине, тако да је посао архивиста да на основу ових штурих информација утврде где се они сада налазе и покушају да их врате тамо где им је место – у Архив Војводине. Пошто из тог периода немамо ни валидне податке
о простору који је користио Државни архив, као ни податке о опреми (дужина и висина полица) не можемо поуздано утврдити ни количину грађе
која је била смештена у депоима после сређивања и излучивања.
Посебно лоши услови за рад Архива у периоду Другог светског рата
1941–1945. изазвали су стагнацију у његовом развоју. Окупаторске власти
су поставиле своје људе (Рудолф Шмит) који су своју енергију трошили не
на послове заштите документације Архива већ да би је развукли и уништили. У прилог томе иде и чињеница да је после окончања рата само мањи део
архиве сачуван, а већи део уништен или однет у Чешку и Загреб,10 што потврђује и Марко Малетин у Годишњем извештају Војвођанске архиве за
1946. годину.11 И један и други докуменат речито сведоче о времену у коме
је труд и рад малобројних архивских радника у периоду од 1926. до 1941.
године поништен, тако да се после ослобођења и стварања нове државе почело готово од почетка.
Сваки почетак у архивским пословима је тежак, условљен недостатком кадрова, простора и опреме, за шта у тадашњој економски слабој и осиромашеној држави није било ни минималних услова. Ипак, Војвођанска архива је морала да се издигне из пепела и успела је у томе.

***
Државна архива у Новом Саду је 1946. године променила назив у Војвођанска архива и наставила је рад у новим просторијама, у сутерену зграде
Извршног већа АПВ. После 20 година постојања почела је полако да зацељује своје у ратном вихору стечене ране. Малобројни архивски радници
вредно почињу да сређују по фондовима преосталу архиву и архиву која је
реституцијом враћена у депое Архива, уз претходно чишћење, „пеглање“ и
пописивање. Овом врстом основне заштите Архив је био преокупиран све
до 1956. године, односно до пресељења у прве адекватне просторије, које су
биле у Сремским Карловцима (Патријаршијски двор и зграда бившег Маги10
11

Исто, 2.
АВ, Ф. 121, бр. 1, 10. јануар 1947.
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страта). У новим условима и после кадровског проширења створени су
услови за адекватну заштиту и обраду архивске грађе и интензивиран је
пријем нове грађе.
Почетком 1957. године Војвођански архив поново мења назив и постаје Историјски архив АПВ и од тада почиње узлазна линија у његовом
развоју. На сређивању и обради фондова се интензивно ради, а стручни радници Архива несебично пружају помоћ колегама у међуопштинским архивима у Војводини који су почели да се оснивају почетком 50-их година. Тих
педесетих година трасиран је пут развоја војвођанске архивистике у целини, али је требало да прође скоро 30 година да би Архив Војводине12 добио
статус матичног архива односно матичну функцију.13
Добијањем матичне функције, Архив Војводине и стручни радници у
архивима у Војводини стичу могућност да се заједничким радом и ангажовањем на стручним пословима искажу и докажу. Међу првима у тадашњој
СФРЈ почињу интензивно да раде на изради аналитичких инвентара, објављивању информативних средстава, увођењу рачунара и рачунарских мрежа, изради апликативних програма. Све ово је допринело да се рад у Архиву усаврши и олакша како стручним радницима тако и истраживачима и
другим корисницима архивске грађе. Самим тим и струка је унапређена, а
томе је допринело и Друштво архивских радника Војводине које је стално
радило на струковном оспособљавању својих чланова организовањем саветовања, семинара и радионица. Седиште Друштва је у Архиву Војводине, а
орган Друштва је часопис Архивски анали у којем се објављују стручни радови архивских радника и прописи везани за архивску струку.
Развој архивске службе у Војводини, а посебно у Архиву Војводине
ишао је узлазном линијом све до данашњих дана, са изузетком у периоду
ратних разарања (1941–1945) и друге половине 90-их година прошлог века,
када је дошло до урушавања и стагнације струке. Узроци су били поремећени односи у развоју друштвене заједнице и неизбежне промене друштвеног
система (тешко укључивање у процес транзиције, инфлаторна кретања,
санкције и друго). После 2000. године, војвођански архивисти на челу са
матичним архивом – Архивом Војводине, судбину свог развоја и битисања
поново преузимају у своје руке и свесрдно подржани од свог оснивача Покрајине, корак по корак решавају проблеме који оптерећују њихову струку.
У развоју Архива Војводине и архивске службе у Војводини уочљиво
је настојање архивских радника да свој посао раде одговорно и садржајно,
уз свесрдну помоћ матичног архива, Архива Војводине. У том светлу значајно је инсистирање да се утврди прави датум његовог оснивања. Ни
12
13

Назив је промењен усвајањем Статута установе, 15. јануара 1970.
Овај статус је добијен на основу Закона о архивској грађи и архивској служби, који је
усвојила Скупштина САПВ 26. децембра 1973.
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14. септембар – дан када је први документ званично упућен из архива није
неважан, али мишљења смо да је много значајнији датум када се први пут у
неком документу спомиње његово оснивање и позива на Законске одредбе
по којима је Архив основан. Тај дан је 19. мај 1926. године, када иницијатор
и суштински оснивач Архива Војводине – Риста Одавић, подсећа Министарство просвете да је Архив основан и да га треба припремити и увести у
функцију. То је у суштини прави дан оснивања – дан када су сви инструменти и оснивачки поступци покренути: постављење архивара, обезбеђивање простора, набавка неопходне опреме. Од тог дана почиње суштинска
борба за обезбеђивање правог места у систему институција културе – борба
која траје до данашњих дана.

