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Почеци међународне сарадње Архива
Југославије
АПСТРАКТУМ: У раду се приказују почеци и прва искуства Архива Југославије на пољу међународне сарадње.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: облици међународне сарадње, Међународни
конгрес архивиста, округли сто, стручни архивистичку стаж,
међународни архивистички часопис, микрофилмовање, рестаурација, конзервација докумената, реституција архивске грађе.

Први контакти југословенских архивиста са сродним институцијама у
иностранству започињу 50-их година XX века истраживањем и копирањем
докумената и њиховом разменом. Размењују се искуства и организују
стручна путовања. Професионални контакти интензивирају се са Првим међународним конгресом архивиста1, затим стварањем међународних организама и касније организација.
Први облици међународне сарадње на пољу архивистике одвијали су
се преко Главног архивског савета ФНРЈ.2 На састанцима Савета у периоду
1950–1952. године доминирала су бројна стручна питања из домена организације југословенске архивске службе. Тек један мали сегмент односио се
на међународну сарадњу у смислу закључка да се отпочне са систематским
проучавањем страних архива везаних за нашу историју. Иницијативом Академског савета ФНРЈ, да се микрофилмује историјска грађа у страним архивима, образована је Комисија при Главном архивском савету ФНРЈ која ће
руководити поменутим пословима. Решено је да се организује слање стручњака у Грчку (Атос), Турску, Аустрију и Италију, земље за које се претпо-
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Француска је 1950. организовала Први интернационални конгрес архивиста.
Главни архивски савет ФНРЈ образован је 1950. као највише стручно и саветодавно тело при Министарству за науку и културу Владе ФНРЈ.
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стављало да поседују највећи број докумената везаних за историју југословенских народа.3
У исто време Академски савет ФНРЈ вршио је припреме за пријем у
чланство Међународног архивског савета4 и разматрао могућност учешћа
југословенских представника на II међународнм конгресу архива у Хагу,
15–20. јуна 1953. На четвртом заседању Главног архивског савета ФНРЈ закључено је да се на II међународни конгрес архива у Хагу, 15–20. јуна 1953,
упути као делегат југословенски архивиста др Фердо Хауптман.5 На дневном реду скупа светских архивиста нашла су се следећа питања: О једнобразности архивистичке терминологије; Архиви и историја уметности; Архивски историјски музеји; Школовање архивиста; Позајмљивање архивске
грађе.6
Као један од видова сарадње појавио се још током 1951. године позив
Француских националних архива за Mеђународни стручни архивистички
стаж (Stage technique international ďarchives),7 достављен Министарству иностраних послова ФНРЈ од стране Француске амбасаде у Београду. Почев од
1952. године овај стаж похађало је двадесетак југословенских архивиста.
Оснивањем Државне архиве ФНРЈ8 бројни инострани архиви почели
су се обраћати новоснованој организацији низом стручних питања. Тако је
28. маја 1954. директор Државног архива ФНРЈ9 др Јован Марјановић упутио допис Државном секретаријату за иностране послове у коме је тражио
савет у вези са следећим питањима: „Интернационална организација архи-
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АЈ, фонд Архив Југославије – Међународна сарадња, Закључци са III заседања Главног
архивског савета ФНРЈ, јануар 1952.
Под покровитељством UNESCO-a основан је средином јуна 1948. Међународни архивски савет (Conseil international des Archives) са задатком да обједињује рад архивских
установа и стручних архивистичких организација свих земаља; да се брине за размену
искустава и уопште да покреће, подупире и усклађује целокупну међународну активност на подручју архивистике.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 28-1/1953.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај др Ферда Хауптмана са II
међународног конгреса архива у Хагу 15–20. јуна 1953.
Основан током 1951. од стране Шарла Бребана (Charles Braibant), директора Француских архива, Међународни стручни архивистички стаж био је замишљен као апликација за свршене полазнике Националне школе шартиста (École des Chartes). Већ 1952.
стаж је добио међународни карактер. Основна замисао оснивача била је непосредна
размена различитих искустава из области архивистике и развијање међународне сарадње на овом пољу.
Архив Југославије је основан као Државна архива ФНРЈ Општим законом о државним
архивама који је Народна скупштина ФНРЈ донела 21. јануара 1950, а Президијум Народне скупштине прогласио 23. јануара 1950.
У току постојања Архив Југославије је неколико пута мењао назив – Државна архива
ФНРЈ од оснивања до 1953; Државни архив ФНРЈ од 1953. до 1964; Архив Југославије
од 1964. до 2003; Архив Србије и Црне Горе од 2003. до данас.
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виста са седиштем у Паризу често нам се обраћа са разним захтевима, како
у погледу библиографских података о нашој архивистичкој литератури и
инвентарима наших архива, тако и у погледу међународне сарадње на пољу
микрофилмовања архивске грађе и размене микрофилмова. Kакво је ваше
мишљење о томе до које границе се наша архивска служба може упуштати
у сарадњу са овом међународном организацијом? (Напомињемо да је Савез
архивских радника ФНРЈ члан ове међународне организације, у којој је
учлањено 70 земаља)...“.10
Одговор је стигао 6. новембра 1954, а потписао га је др Милан Бартош, државни саветник за иностране послове: „... Сматрам пожељном и препоручујем сарадњу нашег Савеза архивских радника са поменутом организацијом, јер то само може да нам буде од користи, нарочито у том погледу
што ће нам се пружити могућност да се у доста широком обиму и детаљније упознамо са организацијом и системом рада у појединим развијенијим земљама, ради усавршавања организација наших архива које још увек заостају у погледу система рада за савременим нашим потребама коришћења ове
институције. Сматрамо да поента ове сарадње и треба да буде усмерена у
том правцу, а потребно је настојати добити од ове организације и материјалну подршку за микрофилмовање наших архива...“11
Новоосновани архив суочио се са низом стручних проблема, које је
покушао да реши специјализацијом својих сарадника у том домену током
1954–1957. и година које су следиле (Stage international у Паризу, Висока
школа за образовање архивистичког кадра у Марбургу, Московски државни
институт за архивистику...). О проблемима рестаурације и конзервације докумената вођена је преписка са водећим центрима у овој области у Италији,
Француској, Великој Британији и добијена је обимна релевантна литература.12
Исте, 1954. године стигло је писмо Аrchivum-a, међународног архивистичког часописа, упућено директору др Јовану Марјановићу, са позивом да
буде сарадник за Југославију поменутог часописа што је он са задовољством прихватио.13 Као резултат овог договора, у часопису Аrchivum, vol. V,
1955. године објављене су прве информације о Државном архиву ФНРЈ.
Током 1955. године (од 27. до 25. априла), на позив Charles Braibant-a,
директора Француских националних архива, др Јован Марјановић је учествовао на II саветовању директора националних архива у Намуру (Белгија)
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АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 5/1954.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 2041/1954.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, преписка са Istituto di patologia del libro, Roma; Direction des Archives de France, Paris; Public Record Office, London.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Писмо Pierre Marot-a, главног уредника часописа Аrchivum, 24. јун 1954.
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– Округли сто архива (Table rondes des archives). На дневном реду скупа
билa су питања и проблеми савремених административних докумената.14
На овом скупу и онима који су следили југословенским представницима пружала се могућност да остваре контакте са колегама из разних земаља,
из којих су се током времена развили билатерални односи Државног архива
ФНРЈ са другим архивима у свету и услови за решавање конкретних питања
сарадње (размена стручних публикација и микрофилмова, школовање и
сл.). У овом периоду вођена је и кореспонденција са J. H. Collingridge-om из
Public Record Office, а као резултат уследила је међусобна размена стручних
публикација.15
На позив директора Државног архива ФНРЈ др Јована Марјановића и
Савеза архивских радника Југославије, новембра 1955. у Југославији је као
гост боравио Charles Braibant-a, директор Француских националних архива.
За време боравка у Београду, од 24. до 26. новембра 1955, Braibant је присуствовао годишњој скупштини Савеза архивских радника Југославије и 25.
новембра одржао предавање о француским архивима.16
Током 1956. године извршена је реституција архивске грађе између
Владе СССР и Владе ФНРЈ. Југославији је враћена грађа коју су немачке
војне снаге однелe у Немачку за време Другог светског рата, а која је доспела у СССР у својству трофеја совјетске армије.17
Трећи међународни конгрес архива одржан је у Фиренци 25–29. септембра 1956. У југословенској делегацији налазили су се др Јован Марјановић, др Сергије Вилфан и Динко Форетић. Разматрана су следећа питања:
Нови архивски уређаји; О шкартирању архивске грађе; Приватни архиви.18
Југославији је поверена организација III конференције Округлог стола
архива (Table rondes des archives), која је одржана у Загребу 23–25. маја
1957. Учествовало је 14 земаља са 31 делегатом, што је до тада био највећи
број учесника. Први пут су присуствовали представници СССР-а и источноевропских земаља. За дневни ред скупа усвојена је тема Положај архива и
архивиста у држави.19 Као и ранијих година, и овог пута је управама архива свих земаља дат упитник. Одговоре који су стигли у Париз обрадио је R.
H. Bautier, конзерватор Француских националних архива. На тај начин омогућена је размена мишљења и искустава између учесника са Истока и Запа14
15
16
17

18
19

АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 737/1955.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 1761/1955.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 2357/1955.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Примопредајни акт између Владе
СССР и Владе ФНРЈ, 27. август 1956.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, док. бр. 82/1956.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај са III конференције Округлог стола архива (Table rondes des archives), која је одржана у Загребу 23–25. маја
1957.
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да о питањима програмских поставки појединих тачака. После овог заседања југословенским архивистима упућени су позиви за учешће на националним конгресима француских, немачких и италијанских архивиста.
У Паризу је између 7–10. новембра 1957. одржан Национални конгрес
француских архивиста. Југословенски представници били су Фрањо Биљан,
директор Државног архива ФНРЈ и др Сергије Вилфан, директор Градског
архива Љубљане. Основна тема конгреса била је изградња и опрема зграда
за архиве. За време боравка у Паризу, југословенску делегацију примио је
генерални директор Француских архива Charles Braibant. Било је речи о међусобној сарадњи и договорено је да се приреди заједничка изложба на тему Наполеонових докумената који се односе на југословенске крајеве.20 Позиви за учешће на конгресима немачких и италијанских архивиста нису реализовани пошто Државни секретаријат за послове финансија није одобрио
средства.
Четврта конференција Округлог стола архива (Table rondes des archives) одржана је у Висбадену у Немачкој, 20–22. маја 1958. Представник Југославије на конференцији био је Славко Мијушковић, директор Државног
архива у Котору. Теме разматране на скупу односиле су се на: Нове области
коришћења архива – архиви и историја књижевности; Архиви и географска
истраживања; Услуге које архиви пружају народној економији.21
Генерални инспектор Министарства унутрашњих послова за архиве
Леополдо Сандри упутио је позив директору Државног архива ФНРЈ Фрањи Биљану за учешће на конгресу италијанских архивиста, 26–29. априла
1959. у Палерму. За конгрес су биле предвиђене следеће теме: Предлог новог закона о архивима; Појам архива; Надзор над регионалним архивима и
друге. Позив није реализован пошто Државни секретаријат за послове финансија није одобрио средства.
Управа Француских архива упутила је 15. децембра 1958. позив директору Државног архива ФНРЈ Фрањи Биљану за учешће на V конференцији Округлог стола архива (Table rondes des archives) на тему Архиви у
служби историјских истраживања – Радна просторија и начин комуникације
у архивима; Архиви као центри за историјска истраживања; Програм рада
архива у интересу историјских истраживања. Конференција је одржана у
Лисабону 2–5. јуна 1959.22
20

21

22

АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај директора Државног архива ФНРЈ Фрање Биљана са Националног конгреса француских архивиста, 7–10. новембар 1957. у Паризу.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај директора Државног архива у Котору др Славка Мијушковића са IV конференције Округлог стола архива (Table
rondes des archives) одржане у Висбадену у Немачкој, 20–22. мај 1958.
АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Писмо Charles Braibant-a, директора
Француских nационалних aрхива, 15. децембар 1958.
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2006.

Током 60-их година XX века међународна сарадња се одвијала у оквиру Комисије за културне везе са иностранством. Вршена је размена научних
и стручних радника, у оквиру студијског боравка, са државним архивима
Источне и Западне Европе, што је било регулисано програмима и плановима културне сарадње на државном нивоу (Чехословачка, Бугарска, ДР Немачка, СР Немачка, Пољска, СССР, Грчка, Белгија, Италија, Швајцарска,
Велика Британија). У оквиру програма просветне и културне сарадње, посебним споразумима о научној и техничкој сарадњи била је предвиђена и
сарадња на пољу архивистике са појединим ваневропским државама – Боливија, Того, Тунис, Гвинеја, Египат, Индија, Израел.
Међународни контакти архивске службе у Југославији одвијали су се
1960. године углавном преко Државног архива ФНРЈ. До овога је дошло зато што Савез архивских радника Југославије, који је до тада водио међународну активност, више није имао кадровских могућности да редовно прати
ову проблематику.
Четврти међународни конгрес архива одржан је у Стокхолму, између
17–20. августа 1960. Разматрао је следећа питања: Организација државних
архива; Нова техника, нови материјали и нова искуства у области рестаурације (докумената и печата), конзервације (карата и планова) и снимања после 1950; Архиви и савремена економска и друштвена истраживања. За конгрес, a на основу података из архивских установа у Југославији, обрађени
су одговори на питања којима се конгрес бавио. Поред података за ове теме,
на тражење Међународног архивског савета прикупљени су подаци о организацији сигилографске службе у Југославији и методима сређивања и конзервације печата, као и о изворима за историју земаља Латинске Америке.
Из Југославије je учествовало пет делегата и један посматрач. Међу делегатима налазио се и директор Државног архива ФНРЈ Фрањо Биљан, који је
поред учешћа на конгресу активно суделовао и на састанку уредника стручних архивских публикација, а на састанку Техничког комитета за израду
Водича кроз изворе за историју земаља Латинске Америке пружио информације о количини и врсти односне грађе у југословенским архивима. 23
Први пут, 1960. године, а на основу планова за културну сарадњу са
појединим земљама, израђени су заједнички захтеви за све југословенске
архиве. Обрада конкретних планова вршена је на основу података које су
доставили републички архиви, односно све заинтересоване архивске установе. Разрађени су планови за сарадњу са архивским установама у Норвешкој, Белгији, Бугарској, СССР-у и Румунији. Комисији за културне везе са
иностранством пружени су детаљни подаци о заинтересованости југословенских архивских установа за сарадњу са архивском службом УАР. На
23

АЈ, ф. Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај директора Државног архива ФНРЈ Фрање Биљана са IV међународног конгреса архива у Стокхолму, 17–20. август 1960.
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тражење Комисије за културне везе са иностранством и Савезног савета за
научни рад израђени су планови међународних веза југословенске архивске
службе за 1961. годину.
При Државном архиву ФНРЈ током 1960. године радила је и Комисија
за реализацију архивског споразума са Аустријом из 1923. и реституцију
културних добара. Државни секретаријат за иностране послове пренео је на
Архив предају архивске грађе Мађарској, а на основу Споразума од 3. јуна
1958, која је извршена октобра 1960. године. Образована је и Комисија која
је руководила одабирањем и микрофилмовањем докумената из Библиотеке
УН у Женеви, која су се односила на суђења ратним злочинцима пред савезничким војним судовима.24
Четврта конференција Округлог стола архива (Table rondes des archives) одржана је у Варшави, између 16–20. маја 1961. Чланови југословенске
делегације били су: Фрањо Биљан, директор Државног архива ФНРЈ и Тодор Талески, помоћник директора Државног архива НР Македоније. Конференција је разматрала тему – Архиви у међународном животу, која је била
подељена у три реферата: Архиви и међународно право; Међународна сарадња архива; Архиви међународних организација. Због значаја третираних
питања Државни архив ФНРЈ израдио је одговоре уз сарадњу и помоћ свих
заинтересованих установа у земљи, архива, института који се баве међународним правом и др. Сакупљени подаци и ставови изнети кроз одговоре нашли су задовољавајуће место у сумарним рефератима припремљеним за
конференцију.25
Скоро сви међународни контакти архивске службе у Југославији у
1961. години одвијали су се преко Државног архива ФНРЈ. Током те године
постало је евидентно да Државни архив представља архивску службу ФНРЈ
у највећем броју случајева у односу на иностранство и он се као такав потпуно афирмисао. Преко републичких архивских установа обавештавани су
архиви о облицима међународне сарадње од опште стручног интереса и
благовремено су извршаване обавезе према иностраним архивима, које су
проистицале из планова за културну сарадњу.
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међународних веза архивске службе наше земље, преко Државног архива ФНРЈ, 28. децембар 1960.
АЈ, фонд Архив Југославије – Међународна сарадња, Извештај директора Државног архива ФНРЈ Фрање Биљана са VI конференције Округлог стола архива (Table rondes des
archives) одржане у Варшави, 16–20. мај 1961.

