Из рада Архива
Нада Петровић

Архив Југославије 2012. године
Током 2012. Архив Југославије остварио је бројне активности и значајне резултате у свим областима делатности. Oбележени су годишњица Архива,
Светски дан архива, Ноћ музеја, организоване су изложбе архивских докумената, међународна научна конференција, промоције нових издања, обрађени
су бројни фондови, број истраживача архивске грађе био је завидан, и Архив
је добио значајна признања за рад.
Почетком 2012, 24. јануара, обележен је дан Архива Југославије промоцијом шестог тома Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину, чији је приређивач Нада Петровић. У присуству представника дипломатског кора, Архива Републике Српске, архивậ Републике Србије, историјских института и других научних и културних установа, свечаност је отворио Миладин Милошевић, в.д. директора Архива Југославије, који је сумирао радне резултате током претходне две године, у периоду после 2010. када је обележено 60 година од оснивања Архива Југославије.
Посебно је истакао да је враћена помоћна зграда у дворишту Архива чији ће
простор од 850 м2 уз одговарајућу санацију бити адаптиран у архивски депо
који је неопходан за смештај грађе. Још један значајан подухват, урађен захваљујући финансијској подршци Министарства културе, јесте изградња котларнице на гас што је од посебног значаја за заштиту културног добра које
Архив чува, за саму зграду која има својство споменика културе, заштиту
околине и за услове у којима раде запослени.
У минуле две године, подсетио је Милошевић, завршен је рад на седам
фондова са инвентарима као информативним средствима који се налазе у бази података; у читаоници Архива истраживало је преко 1.000 истраживача,
око 200 из иностранства; приређено је пет изложби архивских докумената са
одговарајућим каталозима (два двојезична) и остварено учешће на још пет изложби; изложбе Архива Југославије су гостовале у 14 градова Републике Србије и Републике Српске; остварена је сарадња са архивима у Србији и државним архивима појединих земаља; Архив се ангажовао као саорганизатор и домаћин велике међународне научне конференције, саиздавач два зборника радова са две научне конференције и још осам публикација објављених у минуле две године.

240

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012

Предраг Марковић, министар културе Републике Србије, истакао је да
се из Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије
за 1935. годину може уочити да су то биле године највеће светске кризе и додао, да је значајно што књига излази у години када се обележавају два века
дипломатије. Говорећи о Архиву Југославије, Марковић је истакао да ће ова
установа и убудуће носити овај назив упркос дилемама које су постојале
претходних година, као и да ће то бити утемељено Законом.
О шестом тому који је промовисан – Извештајима Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину, и уопште о едицији,
стручну анализу извештаја, историјских догађаја, југословенске дипломатије
и дипломата који су били посланици Краљевине Југославије у иностранству,
дао је проф. др Љубодраг Димић, аутор предговора за четврту књигу едиције.
Континуитет објављивања књига у оквиру ове едиције је подухват вредан
пажње, и Архив Југославије као издавач и Нада Петровић, као приређивач,
заслужују похвале, истакао је проф. Димић.
Проф. др Мира Радојевић, аутор предговора за шести том Извештаја,
елаборирала је суморну политичку слику Европе током 1935. године, нагласивши да је фашизам јачао у ослабљеној европској демократији. Приређивач
шестог тома, Нада Петровић, је истакла да је Мира Радојевић својим предговором обогатила издање и читаоцима понудила синтетизовану слику времена
и догађаја у 1935. години.
Издавачка делатност Архива Југославије током 2012. била je успешна.
Осим Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије
за 1935. годину, крајем 2012. из штампе је изашла и 7. књига Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, а
објављена је и књига Македонско питање у југословенско-грчким односима:
поверљиви документи 1949–1967, коју су приредили Константинос Катсанос
и Нада Пантелић (Београд: Архив Југославије; Thessaloniki Друштво за македонске студије), часопис Архив бр. 1–2 за 2011. годину. Архив је објавио два
каталога изложби: Јован Дучић у дипломатији, аутора Миладина Милошевића и Душана Јончића и Ми градимо пругу – пруга гради нас. Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951, аутора Ивана Хофмана.
У Архиву Југославије, 24–26. маја 2012, одржана је међународна научна
конференција „Покрет несврстаности (ПН) у време Хладног рата: поуке и
перспективе“ – „Non-aligned Movement (Nam) in the Cold War: A true alternative, чији су организатори Лондонска школа за економске и политичке науке
(LSE Ideas), Архив Југославије и Архив Србије. Конференцију су отворили
Светозар Рајак у име LSE Ideas, дирeктор Архива Србије Мирослав Перишић
и в.д. директора Архива Југославије Миладин Милошевић. Међу двадесетак
научних радника учесника конференције, углавном из иностранства (Грчке,
Енглеске, Индије, Француске и САД), били су и у свету познати експерти за
историју Хладног рата, проф. Арне Вестад са LSE и Роберт МакМахон са
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Универзитета Охајо. Своје виђење ове теме изнели су и неки од бивших југословенских дипломата. Конференцију је једно време пратила и амбасадорка
Индије у Републици Србији H. E. Mrs. Nengcha Lhovum Mukhopadhaya.
Архив Југославије je обележио по други пут Светски дан архива (9. јун)
који се у свету обележава од 2008. Осмог јуна 2012, отворена је изложба архивских докумената Јован Дучић у дипломатији, aутора Миладина Милошевића и
Душана Јончића. Отварању изложбе присуствовали су бројни гости (представници дипломатског кора у Републици Србији: амбасадори Алжира, Индонезије,
Кубе, Словачке, министар саветник у амбасади Босне и Херцеговине), представници научног и културног живота, као и представници медија из Републике
Србије и Републике Српске. Изложбу посвећену Јовану Дучићу дипломати, који је био и једна од најзначајнијих личности српске књижевности у XX веку,
отворили су в.д. директора Архива Југославије Миладин Милошевић, и министар културе Србије Предраг Марковић.
За Ноћ музеја 19. маја, уприличена је изложба Ми градимо пругу – пруга
гради нас. Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951, аутора Ивана
Хофмана.
Архив Југославије, у сарадњи са другим институцијама културе, учествовао је у истраживању грађе и поставци изложбе Два века српске дипломатије у Министарству спољних послова Републике Србије.
Реализован је и заједнички пројект Архива Југославије, Амбасаде Алжира у Србији и Генералне дирекције Националног архива Алжира – изложба
50 година пријатељства и сарадње Југославије, Србије и Алжира. Изложба је
била постављена 3. јула у Алжиру у оквиру манифестације обележавања националног празника ДНР Алжира, којој су присуствовали и представници Архива Југославије. Иста изложба је отворена у Библиотеци града Београда 6.
децембра 2012. у присуству бројних званица: представника дипломатског кора, представника владе Републике Србије, јавних и културних радника, изложбу је отворио министар културе и информисања Братислав Петковић. О дипломатским односима Југославије, Србије и Алжира говорио је амбасадор
Алжира у Србији Abdelkader Mesdoua. О сарадњи амбасаде Алжира у Београду, Националног архива Алжира и Архива Југославије, заједничким пројектима у погледу објављивања зборника докумената о југословенско-алжирским
односима, међународном научном скупу који ће се одржати у јануару 2013. у
Алжиру, присутне је обавестио Миладин Милошевић в.д. директора Архива
Југославије. Отварајући изложбу министар културе и информисања Братислав
Петковић је истакао „да важност ове изложбе лежи у чињеници да је она јасан показатељ блиске сарадње две државе... Програм сарадње у области културе Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира обновљен је у децембру 2010. на основу Споразума о културној сарадњи
из 1964. године, са циљем подстицања културне и уметничке размене две зе-
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мље у области музеологије, археологије, сарадње у области филма, музике и
позоришта“.
Изложбе архивских докумената Архива Југославије током 2012. гостовале су у многим галеријама архива, музеја и другим изложбеним просторима
градова Републике Србије и Босне и Херцеговине. Изложба Портрети краљице Марије и кнегиње Олге Карађорђевић, отворена је 15. марта 2012. у галерији Историјског архива Ужица. Изложба Иво Андрић у дипломатији гостовала је у следећим градовима:
– Зајечар, отворена је 23. фебруара 2012. у галерији Историјског архива
„Тимочка крајина“;
– Бањалука, отворена је 23. априла 2012. у Културном центру Бански
двор, у организацији Архива Републике Српске. Изложбена поставка је поклон граду Бањалуци поводом Дана града Бањалуке (22. април) и Дана Архива Републике Српске (20. април). Отварању изложбе присуствовали су: члан
Председништва БиХ из Републике Српске, Небојша Радмановић, председник
Народне скупштине Републике Српске, Игор Радојичић, бројне високе званице из политичког, јавног и културног живота града Бањалуке и Републике Српске, колеге из кантоналних архива и Архива БиХ. Изложбу је званично отворио председник Скупштине града Бањалуке, Слободан Гаврановић;
– Врање, отворена је 4. маја 2012. у Галерији Народног музеја у Врању
у организацији Историјског архива „31. јануар“ Врања поводом обележавања
50 година рада Архива;
– Сарајево, отворена је 12. децембра 2012. у Музеју књижевности и
позоришне уметности у оквиру обележавања Дана архива у Босни и Херцеговини. Изложбу, организoвану у оквиру Споразума о сарадњи између Архива
Југославије и Архива БиХ, отворио је Шабан Захировић, директор Архива
БиХ.
– Кикинда, отворена је 4. децембра 2012. у Историјском архиву.
У Спомен парку музеја „21. октобар“ у Крагујевцу, гостовала је изложба Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934–1941. Повод отварања изложбе била је културна манифестација Ноћ музеја, 19. маја 2012. У
Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару 6. септембра 2012, отворена је изложба Архива Југославије Јован Дучић у дипломатији.
Изложба Југословенске владе 1918–2006. отворена је 6. септембра 2012.
у галерији Народног музеја у Врању, у организацији Историјског архива „31.
јануар“ Врање и Архива Југославије, а поводом обележавања 50 година рада
Историјског архива „31. јануар“ и одржавање манифестације „Дани Врања“.
Изложба Југословенско-француски односи 1918–1941, отворена је у галерији Међуопштинског архива у Чачку 9. октобра 2012. Александар Први –
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краљ Југославије 1918–1934, приказана је у библиотеци „Димитрије Туцовић“
у Лазаревцу, у склопу обележавања 98 година од Колубарске битке и манифестације „Дани Колубарске битке“.
Архив је био домаћин изложбе Народна скупштина Републике Српске
1991–2011, Архива Републике Српске. Изложба је отворена 2. марта 2012, а
њени аутори су мр Бојан Стојнић, Верица М. Стошић и Горан Ћуран, архивисти Архива Републике Српске из Бања Луке. Изложбу је отворио мр Игор Радојичић, председник Народне скупштине Републике Српске у присуству
проф. др Славице Ђукић Дејановић, председнице Народне скупштине Републике Србије, министра културе Републике Србије Предрага Марковића,
Александра Конузина, амбасадора Руске Федерације у Београду, представника амбасаде БиХ у Београду и других званичника јавног и културног живота.
Пре Београда, поставка је била представљена јавности у Бања Луци 24. октобра 2011. у оквиру обележавања 20-годишњице постојања Народне скупштине Републике Српске.
Дана 30. маја 2012. у просторијама Архива Југославије одржана је промоција међународног тематског зборника Живот и дело академика Богумила
Храбака у организацији Филозофског факултета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици и Архива Југославије. Говорили су
академик Зоран Лакић члан ЦАНУ, др Смиљана Ђуровић, научни саветник
Института за савремену историју, проф. др Драги Маликовић декан Филозофског факултета и уредник зборника. Промоцији су присуствовали и студенти
историје I, II, III, и IV године Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Студенти су свој боравак у Архиву
искористили како би се упознали са историјатом и радом Архива Југославије,
функционисањем архивске библиотеке и архивске читаонице, а разгледали су
и изложбу архивских докумената Ми градимо пругу – пруга гради нас – Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951. Посета студената из Косовске
Митровице представља већ устаљену праксу у склопу сарадње Филозофског
факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и
Архива Југославије.
Током 2012. Архив су посетиле бројне стране делегације и појединци:
– 19. априла, амбасадор Републике Белорусије Владимир Чушев, ради
успостављања сарадње Архива Југославије и релевантне институције у Белорусији (интересовање за евентуалне информације о погинулим војницима Црвене армије, који су пореклом из Белорусије).
– 24–27. априла, делегација Државне архивске службе Украјине ради
договора о будућим заједничким пројектима. Нови Споразум о сарадњи Архива Југославије и Државне архивске службе Украјине потписали су Миладин
Милошевић, в.д. директора Архива Југославије и Олга П. Гинзбург, председник Државне архивске службе Украјине, уз присуство амбасадора Украјине у
Београду Виктора Недопаса и Олександра Кириченка, политичког саветника и
заменика амбасадора.
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– 17. маја и 15. јуна, амбасадорка Републике Кубе Mercedes Martínez
Valdés у вези са истраживањем докумената о успостављању дипломатских односа Кубе и Краљевине Југославије и организацијом изложбе о тој тематици.
– 24. августа, у оквиру посете директора Националне библиотеке Јужноафричке Републике Џона Цебеа Народној библиотеци Србије, ради успостављања сарадње две националне библиотеке, господин Цобе је посетио Архив Југославијеса циљем да оствари увид у документа о Афричком националном конгресу.
– 27. септембра, колектив Архива Републике Српске се упознао са радом,
историјатом и зградом Архива; договорени су и будући заједнички пројекти.
– 11. октобра, Делегација националног архива Републике Индонезије
посетила је Архив ради усаглашавања текста Меморандума о разумевању Архива Југославије и Националног архива Индонезије који ће бити потписан 10.
марта 2013. у Индонезији. Пре посете остварено је више контаката Архива и
Амбасаде Индонезије.
– 26. октобра, директор Института за балканске студије и Центра за тракологију Бугарске академије наука др Александар Костов у вези са заједничким пројектом објављивања извора за историју међународних односа.
– Посета делегације Министарства културе Републике Индонезије.
– Разговори са представницима Центра Вудро Вилсон на Универзитету у
Упсали, у циљу успостављања сарадње и учешћа у заједничким пројектима.
– У више наврата Архив су посетили дипломатски представници амбасада Руске Федерације, Алжира, Индонезије, Украјине, Белорусије, Кине,
Египта, а све у циљу сарадње са Архивом Југославије.
– Посета делегације из Македоније у којој су били директор Државног
архива Македоније са сарадницима и државни секретар за заштиту животне
средине (сарадња у области примене Споразума о питањима сукцесије). У вези са овом проблематиком вођени су разговори са колегама из Архива Босне и
Херцеговине.
– Архив су посетили и српски амбасадори у Египту, Алжиру, Француској и Шпанији.
– Сарадња са Одељењем за међународну културну, просветну, научну,
технолошку и спортску сарадњу Министарства спољних послова о остваривању сарадње Архива са државним архивима и институцијама у иностранству.
– Сарадња са Библиотеком града Београда.
– Сарадња са Балканолошким институтом САНУ на заједничком пројекту објављивања докумената о југословенско-бугарским односима.
– Започета је процедура око повратка значајне збирке докумената Милана Гавриловића, која се налази на Хуверовом институту, у сарадњи са извршиоцем тестамента Косаром Гавриловић.
– Посета делегације Амбасаде САД у Београду и сарадника из САД који су
се интересовали за судбину америчких пилота за време Другог светског рата.

Н. Петровић, Архив Југославије 2012. године
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Сарадња са Катедром за историју Југославије Филозофског факултета у
Београду на едукацији студената у виду практичних вежби из архивистике настављена је и школске 2012/13. године. Сваке школске године професор Димић доведе нову генерацију студената с циљем оспособљавање будућих
историчара и истраживача архивске грађе у научне сврхе. Истим поводом и
студенти треће године Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, са професором архивистике др Бојаном Ђорђевићем, боравили су у Архиву. На првом сусрету студенте су са радом и надлежностима Архива, културно-просветном и едукативном делатношћу установе
упознали Милан Медаковић и Нада Петровић, начелници у Архиву.
Током 2012. Архив Југославије добио је значајна признања. Поводом
дана Филолошког факултета, Архиву Југославије додељена је 5. октобра 2012.
Повеља захвалности за изузетан допринос и сарадњу у чувању и неговању
српске културне баштине. Повеља је уручена Миладину Милошевићу, в.д. директора Архива Југославије. Поводом 100-годишњице формирања Другог пешадијског пука првог позива „Књаз Михаило“ – Гвоздени пук, једне од најелитнијих војних јединица у историји Србије, општина Прокупље доделила је
Архиву Југославије Плакету у знак признања за чување извора који говоре о
Гвозденом пуку. Плакета је уручена Миладину Милошевићу, в.д. директора
Архива, у Народном музеју Топлице у Прокупљу, на дан централне прославе
8. октобра 2012.
У 2012. завршено је сређивање и обрада архивске грађе фондова: Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Одсек Протокол, Делегација Краљевине Југославије при Комисији за репарације у Паризу, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Њујорку, Генерални конзулат Краљевине Југославије у Чикагу, Врховни привредни суд, Савезни секретаријат за рад
и Савезни савет за рад. У току је сређивање и обрада фондова Посланство
Краљевине Југославије у Великој Британији – Лондон, Савезни секретаријат
за образовање и културу, Савезна комисија за културне везе са иностранством, Савезни секретаријат за рад и социјалну политику као и Кабинет председника републике. У континуитету се сређује и обрађује Збирка фотографија.
Током 2012. у Архиву је боравило 505 истраживача, а остварена је 4.831
посета. Од укупног броја истраживача страних је било 125, а домаћих 380.
Највише страних истраживача било је из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније, Руске Федерације и Немачке. Најинтересантније теме за
које су истраживачи користили архивску грађу јесу: Између идеологије и поп
културе – живот омладине у социјалистичкој Југославији; Јованка Броз и
одевање у другој половини XX века; Историја аутомобилизма у међуратном
периоду; Рокенрол у Југославији 1969–1980; Странци у животу Београда у
међуратном периоду: пријеми председника Тита у хотелу Метропол 1958–
1980; Исељенички пасоши из Краљевине Југославије и друге. Истраживачи су
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користили: фасцикли 5.178, кутија 1.505, јединица описа 2.257, предмета 263,
елабората 58, геолошких карата 39, планова 27 и регистратурских књига 128.
Архив Југославије као установа културе током 2012. године свим облицима своје делатности дао је свој допринос култури града Београда и целе земље, а богатом сарадњом са страним архивима и установама културе допринео афирмацији Републике Србије.

