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АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Архив Југославије, под називом Државна архива ФНРЈ, основан је јануара
1950. усвајањeм Општег закона о државним архивама. Рад је почео крајем
1952, као архивска институција југословенске државе под ингеренцијом
Савета за науку и културу Владе ФНРЈ. Пратећи институционалне промене
федералне власти, Архив Југославије је мењао статус, тако да је почетком
1953. под именом Државни архив ФНРЈ постао самосталан државни орган,
да би од 1956. био управна установа под надзором секретаријата СИВа за
просвету и културу, односно од 1964. под именом Архив Југославије под
надзором Савезног секретаријата СИВа за просвету и културу и Савезног
комитета за науку и културу. Од 1978. године до 2006. године Архив Југославије је имао статус самосталне савезне организације. Законима о Архиву
Југославије из 1964, 1973, 1986. и 1998. одређивани су његов статус и делокруг рада. Од институције културе која је законом из 1964. основана са
циљем да чува, обрађује и објављује укупну архивску грађу југословенске
федералне провенијенције, Архив Југославије је по закону из 1998, као
самостална савезна управна организација, имао обавезу чувања архивске
грађе само једног дела институција савезне власти.
Нестанком југословенске федерације са историјске сцене и реорганизацијом институција савезне провенијенције, Архив Југославије је 2003.
променио назив. Под именом Архив Србије и Црне Горе постојао је до 2009,
када му је одлуком Владе Републике Србије враћено старо име и као установа културе прешао у надлежност Министарства културе Републике Србије.
Од маја 2013. Архив Југославије је установа културе од националног значаја.
*
Промена статуса Архива Југославије и његово одређење као институције
културе означили су суштинске промене у организацији и раду Архива.
Обавеза Архива Југославије је, да осим заштите и обраде архивских фондова и збирки, врши њихову научну валоризацију и сазнања о томе јавно
публикује. Своју делатност првенствено заснива на примени Закона о култури Републике Србије, као и на Закону о слободном приступу информација од јавног значаја и Закону о тајности докумената. У току је процедура
доношења Закона о архивској грађи и архивској делатности, на основу
којег ће се заснивати будући рад Архива Југославије. Ови закони имају
системско усмерење и заједно са применом подзаконских аката у области
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културне баштине који се односе на архивску делатност допринеће примени
европских стандарда у заштити, доступности, истраживању и публиковању
архивских докумената.
Архив Југославије под својим кровом чува историју једне земље која више не постоји и историју једног идеолошког система који је такође нестао, а
чије је проучавање незаобилазно за укупну светску историју. Архиви чувају
податке који су превасходно важни за историју земље у којој су настали, а
Архив Југославије баштини историјска документа која су по међународном
Споразуму о питањима сукцесије, Анекс Д-Архиве, из јуна 2004. заједничка
културна баштина бивших југословенских република. У свему томе је додатни научни и културолошки значај и обавеза ове институције.
*
Архив Југославије у својим депоима чува укупно 859 архивских фондова и збирки у дужини од готово 25 километара докумената. Преузети су
фондови Архива Јосипа Броза Тита, Савезне скупштине, фондови органа
власти и јавне управе из периода Савезне Републике Југославије и Државне
заједнице Србија и Црна Гора, односно готово сви фондови настали радом
врховних органа државе, јавне управе и свих институција југословенске провенијенције у периоду од 1943. до 2006. Ван Архива Југославије се налази
још око 14 км грађе непреузетих архивских фондова. Један број фондова није
преузет због њиховог статуса оперативне грађе у садашњим институцијама,
а други део због недостатка смештајног простора у Архиву Југославије.
Осим Архива Југославије, грађу југословенске федералне провенијенције
поседују и министарства војске, унутрашњих и спољних послова. Укупан
архивски фонд у Архиву Југославије доступан је за истраживање у складу
са законским одредбама.
Фондови из социјалистичког периода који се налазе у Архиву Југославије преузети су у релативно добром физичком стању, са регистратурским
пописима, али тек предстоји вишегодишњи рад на детаљном увиду и обради
грађе социјалистичке провенијенције и на њеној заштити. Од укупног броја
фондова у Архиву Југославије, грађи социјалистичког периода припада 635.
Један део фондова социјалистичког периода је архивистички обрађен, али
сви фондови из овог периода имају пописе грађе, као довољно адекватно
информативно средство које омогућава увид у грађу траженог фонда.
Културна баштина коју чува Архив Југославије представља изузетно
значајан историјски извор који је у читаоници Архива у периоду од 1958. до
данас користило готово 13.000 корисника, од чега више од 1000 иностраних
истраживача. На основу тог истраживања објављено је неколико хиљада
студија, монографија, докторских, магистарских и дипломских радова.
Предмет све већег интересовања, поготову страних истраживача, јесу
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фондови социјалистичког периода, посебно грађа која се односи на врховне
органе власти.
Архив Југославије се налази на Топчидерском брду у згради која је
заштићено културно добро.
Путем онлајн презентације заинтересовани широм света могу да се
упознају са радом и услугама које пружа Архив Југославије. Библиотека
Архива Југославије са 30.000 библиотечких јединица (књига, штампе, периодике) незаобилазна је помоћ истраживачима и извор за изучавање грађе
социјалистичког периода. Библиотека је умрежена у сobiss програм, тако да
корисници имају приступ свакој траженој публикацији.
*
Архив Југославије је 1965. године постао члан А категорије Међународног архивског савета (ICA) и његовог европског огранка (EURBICA),
па као члан главне светске асоцијације архива има развијену међународну
сарадњу са архивским управама и државним архивима. Архив Југославије
има потписане протоколе о сарадњи са државним архивима СР Немачке,
Руске федерације, Словеније, Македоније, Мађарске, Босне и Херцеговине,
Републике Српске, са националним архивским дирекцијама Украјине, Кине,
Бугарске, Индонезије, Алжира и са Архивом града Москве. Међународна
активност се огледа у размени изложби архивских докумената, учешћу на
међународним скуповима (Словенија, Италија, Француска, Русија). Сарадња са УНЕСКО-ом омогућила је финансијску донацију за објављивање прва
два тома едиције Културна политика Југославије.
Богатство историјске грађе чини од Архива Југославије пожељну институцију за сарадњу са научним, културним, просветним институцијама
у земљи. У сарадњи са Катедром за историју Југославије Филозофског
факултета, Катедром за општу историју Филозофског факултета у Београду,
Институтом за савремену историју и Институтом за новију историју Србије
и Архивом Србије, Архив Југославије је протекле деценије био суорганизатор међународних научних скупова (Велике и мале силе у Хладном рату,
Тито – Стаљин, Ослобођење Београда 1944, Тито – виђења и тумачења,
Покрет несврстаних). Архив је поводом државних и културних јубилеја,
али и у другим приликама организовао многобројне изложбе. Овај вид
презентације културног блага наилази на велики одзив јавности, што је
резултирало гостовањима ових изложби у домаћим и иностраним архивима.
Архив Југославије је после 1980. започео публиковање историјских
докумената које чува у својим депоима. Првих година из штампе су
изашли зборници значајних докумената са грађом социјалистичке провенијенције, покренут је први часопис под називом Билтен, почело се
са приређивањем изложби архивских докумената. Такво опредељење је
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настављено у наредним годинама, са мањим или већим застојима. Од 2000.
Архив Југославије поново штампа свој часопис, под називом Архив, у коме су у досадашњих 15 годишта објављени многобројни чланци настали
обрадом и истраживањем архивске грађе. Архивска грађа која се односи
на социјалистички и постсоцијалистички период југословенске федерације
публикована је у Архиву Југославије кроз многобројна историографска и
архивистичка дела.
За допринос развоју архивистике Архив Југославије је у протеклој
деценији добио више признања, од којих се издваја Награда за најуспешнији издавачки подухват године за објављивање Политичких успомена
Драгољуба Јовановића, Награда Архива Србије за Водич кроз збирке и
Орден заслуга за рад који је доделио председник Државне заједнице Србија
и Црна Гора поводом 55-годишњице постојања Архива Југославије.
Бранка Докнић

