Ивана Божовић

Читаоница Архива Југославије – корисници,
теме истраживања и коришћени фондови
1958–2013.
Ризница драгоцених докумената из политичког, културног, друштвеног, економског и привредног живота обе Југославије, и краљевине и социјалистичке, чува се у депоима Архива Југославије. Због изузетно богате архивске грађе Архив је у протеклим годинама привлачио бројне истраживаче,
како домаће тако и стране. Врата своје установе за истраживаче Архив је
отворио 1958. године. Све потребне информације о фондовима и збиркама,
као и увид у саму архивску грађу, корисници су добијали у читаоници. Током периода 1958–2013. у читаоници је истраживало 13.696 истраживача.
Од тога је 1267 странаца из 46 држава са европског, азијског и америчког
континента и Аустралије. Највише је било корисника из европских земаља,
Русије, Немачке, Италије, Бугарске и САД, као ваневропске државе. После
распада СФРЈ истраживачи из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине
заузимају примарно место по броју посета.
Истраживачи по државама 1958–2013.

Име
државе

Број
истраживача

Словенија

191

Хрватска

166

Босна и Херцеговина

130

Сједињене Америчке Државе

91

Русија

82

Немачка

78

Македонија

64

Италија

47

Бугарска

42

Чешка

39
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Од 80-их година XX века долази до постепеног пораста броја истраживача – домаћих и страних. То је најбољи показатељ да је Архив Југославије незаобилазан за проучавање и разумевање многих процеса и догађаја
не само у Југославији већ и шире. Прве године рада са корисницима забележено је 11 пријава, а 2013. године 563. Прву пријаву за рад 1958. године попунио је John Lederer – Ivo из САД, истражујући за тему Југославија на Версајској конференцији.
Професионала структура истраживача је различита. Највише је било
историчара запослених у разним културним установама и институтима, професора универзитета, студената историје, историје уметности, политикологије, доктораната, архивиста, новинара, пензионера и других.
Претраживање кроз базу података о корисницима – Евидент, показује
да су интересовања за поједине догађаје, процесе, личности била стално
иста или слична, односно да су се неке теме и питања изнова проучавали.
Издвојили смо теме које су највише истраживане у више од педесет година
колико читаоница Архива ради са корисницима: међународни односи Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије, образовање и култура,
Други светски рат, ратни злочини 1941–1945, Комунистичка партија, аграрна реформа и колонизација, привреда, геологија, династија Карађорђевић.
Различите потребе и жеље нагнале су многе научне раднике, студенте, индивидуалне кориснике да бар на кратко „завире“ у море архивске грађе. Документа фондова и збирки Архива су се највише употребљавала за писање:
монографија (2718), доктората (1086), чланака (1085), реферата, фељтона
(1085), дипломских радова (684), магистарских радова (618), изложби (426),
пројеката (475). Такође, у решавању имовинско-правних односа, реституције, сукцесије, писању елабората, зборника, хроника, брошура, генеалогије,
комплетирања архивских фондова и за друге сврхе.
У почетку су се највише користили фондови из Краљевине, јер је архивска грађа социјалистичког периода примана у каснијим годинама, и то
фондови: Милан Стојадиновић (37), Централни пресбиро председништва
Министарског савета Краљевине Југославије (38), Јован Јовановић Пижон
(80), а временом све траженији су постали фондови Краљев двор (74), Министарство просвете Краљевине Југославије (66), Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије (14), Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (334). Од 90-их година, преузимањем архивске
грађе Централног комитета Савеза комуниста Југославије (507), Кабинета
маршала Југославије (836) и Кабинета председника Републике (837), ова три
фонда из социјалистичког периода су постала незаобилазна за све истраживаче који се баве било којим аспектом живота Титове Југославије.
Архив је 1996. године покренуо публикацију Евидент – корисници,
теме и коришћени фондови. Ово информативно средство пружа следеће
податке: попис фондова и збирки, списак домаћих и страних корисника,
преглед истраживаних тема и индексе – тематски, географски, именски и
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институционални. Прва књига, која је изашла 1996, обухвата период
1958–1994, друга књига, штампана 2008, период 1995–2003. и трећа, публикована 2008, период 1999–2003. Четврта књига Евидента 2004–2008.
је у припреми.
Читаоница ће и у наредним годинама бити, као што је била у протеклим, место „окупљања“ људи различитих генерација, интересовања, професија и место на коме ће се започињати нова истраживања и писања првих
страница многих научних радова.

