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АПСТРАКТУМ: Рад доноси извод из историјске белешке за
фонд Савезни секретаријат за образовање и културу. Приказан
је историјат Секретаријата у периоду од оснивања 1953. до
укидања 1967. године. Посебна пажња поклоњена је организационим променама кроз које је Секретаријат прошао у овом
периоду. Те промене пратили су нови задаци и надлежности Секретаријата и одговарајућа кадровска структура. У раду се
даје и преглед архивске грађе фонда уз оцену њеног историјског
и друштвеног значаја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Савезни секретаријат за образовање и културу, реорганизација савезних органа управе, просвета, култура,
просветна и културна политика у послератној Југославији, архивска грађа

***
Темељи државне организације „друге“ Југославије постављени су на
конгресу АВНОЈ-а ратне 1943. године. Већ тада су утврђене основне контуре нове државе, иако државна управа није добила коначан изглед ни у деценијама које су следиле по завршетку рата. Честе реорганизације државне
управе као израз идеолошких и политичких лутања владајуће елите и проблеми у вези са изградњом новог привредног система имали су директан
утицај на све аспекте друштвеног живота и организације државе. Свеукупним променама биле су обухваћене и области просвете и културе.
Реорганизацијом савезних органа управе започетом током 1950. године извршена је постепена децентрализација управљања пословима државних органа и пренос тих послова на непосредне извршиоце. Одлучна децентрализација послова из надлежности савезних органа управе настављена је
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током 1951. смањењем броја савезних органа управе и броја запослених у
њима.1
Уставни закон из 1953. године донео је обимне промене у организацији федерације. Функције Владе ФНРЈ и њених органа, укинутих поменутим
Уставним законом, преузели су Савезно извршно веће и савезни органи
управе. У овом периоду формирају се и секретаријати СИВ-а, као посебне
организационе јединице у оквиру администрације Савезног извршног већа.2
Секретаријат за просвету образован је после укидања Савета за науку
и културу, као административни орган СИВ-а. За датум оснивања Секретаријата узима се 17. март 1953, када је Ерих Кош именован за секретара за
питања просвете.3 У делокруг Секретаријата улазила су питања из области
просвете, науке, културе и статистика о научним, културним и просветним
установама.4 Искључиво административна улога која му је додељена имала
је за последицу бројне промене у организацији и надлежностима у односу
на положај укинутог Савета за науку и културу. Драстично смањење броја
запослених негативно се одразило на рад Секретаријата.5 Обим послова на
изради нових прописа за потребе СИВ-а онемогућио је Секретаријат да се у
довољној мери посвети решавању осталих задатака из своје надлежности, у
првом реду надзора над применом савезних прописа и законитости прописа
републичких и локалних органа.6
Поменутом реорганизацијом државне управе укинуто је Одељење за
међународне везе Секретаријата за просвету а његови послови прешли су у
надлежност Комисије за културне везе са иностранством и, једним делом,
Југословенске националне комисије за УНЕСКО.7 Део послова из области
међународне сарадње враћен је у надлежност Секретаријата образовањем
Сектора за међународне везе у децембру 1955. Преко њега су реализовани
бројни програми помоћи из иностранства: техничка помоћ УНЕСКО-а, трипартитна помоћ Сједињене Америчке Државе, Енглеске и Француске, помоћ
Фордове фондације, итд.8
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Љубиша Кораћ, Организација федерације у социјалистичкој Југославији, Архив Југославије, Загреб 1981, 179–182.
Исто, 183–185. Секретаријати СИВ-а су представљали посебне организационе јединице у администрацији СИВ-а задужене за стручне и друге послове у вези са управним пословима који су се, сходно одредбама Уставног закона, налазили непосредно у
надлежности Савезног извршног већа.
Службени лист ФНРЈ, бр. 12, 18. март 1953. Решење о постављању секретара у администрацији Савезног извршног већа.
Љ. Кораћ, н. д., 347.
АЈ 318–11–17. Непосредно по оснивању, Секретаријат је имао свега 3 службеника.
АЈ 318–11–17.
Исто.
Исто.
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Следећи корак у утврђивању организационог оквира и делокруга рада
Секретаријата учињен је доношењем Уредбе о организацији и пословању
СИВ-а маја 1954. Надлежности Секретаријата за просвету утврђене су члановима 59 и 63 Уредбе. Чланом 59 Секретаријату су додељени следећи послови:
– да прати извршење савезних закона и других прописа и стара се о
извршењу закључака СИВ-а у области просвете и културе;
– да се стара о обезбеђењу статистичких података и других материјала о научним, просветним и културним установама и другим питањима и проблемима из области просвете, културе и науке о чему има да подноси извештаје Већу;
– да припрема материјал, даје мишљење и предлаже Већу мере које
треба предузети по питањима из области просвете и културе;
– да припрема нацрте прописа из области просвете и културе.9
У члану 63, који има општи карактер, стоји следеће: „Секретаријати
Већа дужни су у свом делокругу да прате прописе републичких и локалних органа, да указују Већу на оне њихове прописе који су у супротности
са савезним законом и другим прописима и да му предлажу предузимање
мера за које је Веће овлашћено, као и да прибављају податке и материјале
потребне Већу за доношење прописа и других аката Већа, за решавање организационих питања и за одређивање смерница за рад савезних органа
управе“.10
Организација Савезног извршног већа успостављена поменутом Уредбом довела је до бројних проблема у раду секретаријата СИВ-а. Највеће
проблеме узроковала је тежња за ограничавањем улоге секретаријата искључиво на припрему прописа и мера према одлукама одбора СИВ-а. Тиме
су секретаријати губили сваку иницијативу. Осим тога, ограничавана је веза
између секретаријата и осталих савезних и републичких установа. Други
значајан разлог неразвијености секретаријата проистицао је из ограничености постојећег кадра.11 Услед свега, наметнула се потреба да се појединим
секретаријатима, међу њима и Секретаријату за просвету, дају одређена
управна овлашћења, како би СИВ и одбори били ослобођени решавања неких управних питања. У тадашњем систему управе постојало је схватање да
су „секретаријати непосредни органи појединих одбора“.12
Суштину даљих промена у систему организације савезне и републичке управе представљала је тежња за растерећењем извршних већа и њихових одбора и преношењем свих оперативних функција на органе управе.
Требало је снажније подвући њихову самосталност и дати им права и овла9
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Службени лист ФНРЈ, бр. 19, 5. мај 1954.
Исто.
АЈ 318–11–17. Елаборат: „Основни проблеми организације државне управе“, стр. 9.
Исто, 10.
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шћења која су им по уставном закону припадала. Нужно је било појачати и
вертикалну повезаност између органа управе разних степена.13
Посебно место у развоју органа државне управе има Закон о државној
управи који је ступио на снагу 5. априла 1956. Тим законом утврђена су
основна начела унутрашње организације савезних органа управе. Према одредбама закона, њихова унутрашња организација имала се утврђивати уредбама СИВ-а. Секретаријати СИВ-а и други савезни органи управе могли су
унутрашњу организацију утврдити правилницима које су доносили уз овлашћење и сагласност СИВ-а. Законом о савезним органима управе, донетим
истовремено кад и Закон о државној управи, први пут су у дотадашњем развоју савезних органа управе појединачно одређени савезни органи управе,
њихов делокруг и међусобни односи.14 Од тог тренутка Секретаријат за просвету наставља рад као Секретаријат СИВ-а за просвету и културу. Делокруг рада Секретаријата одређен је чланом 23 поменутог закона. У његову
надлежност улазили су послови из области школства, просвете и културе
као и одржавање међународних веза у поменутим областима.15 Проширене
надлежности и нови задаци додељени Секретаријату наметнули су потребу
за оснивањем неколико стручних савета и комисија при Секретаријату.16
Најзначајнији међу њима били су: Савет за стипендије (од 1. августа 1956),
Савет за радио-дифузију и телевизију (од 30. јануара 1958), Савет за филм
(од 30. јануара 1958) и Савет за просветна питања националних мањина (од
19. јуна 1958).17 Од 24. априла 1958. Секретаријат преузима од СИВ-а надзор над радом Комисије за културне везе са иностранством за коју, од тада,
обавља стручне и административне послове.18 Током свог постојања, Секретаријат је вршио надзор над радом више установа из области просвете и
културе.19
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Исто, 15.
Љ. Кораћ, н. д., 189.
АЈ 318–12–18. Завршни рачун Секретаријата за просвету и културу СИВ-а за 1956. годину.
АЈ 318–12–18. Завршни рачун Секретаријата за просвету и културу СИВ-а за 1957. годину. – Нове, знатно веће надлежности и задаци пренети су Секретаријату на основу
поменутих Закона о државној управи и Закона о савезним органима управе, али и на
основу новог Закона о јавним службеницима.
Љ. Кораћ, н. д., 347–48.
Исто, 357.
АЈ 318–11–17. Преднацрт Правилника о организацији и раду Савезног секретаријата
за образовање и културу из фебруара 1964. Почетком 1964, Секретаријат је обављао
стручне и административне послове за: Комисију за културне везе са иностранством,
Југословенску националну комисију за УНЕСКО, Савезни друштвени фонд за школство, Савезни фонд за унапређивање културних делатности, Фонд за унапређење ликовне уметности „Моша Пијаде“, Савет за просветна питања националних мањина,
Савет за филм, Координациони одбор за увоз филмова, Савезну комисију за социјално осигурање уметника, Комисију за давање мишљења о одређивању ранга школа и
течајева. Право надзора вршио је над радом Савезне комисије за преглед филмова,
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Доношењем Устава СФРЈ 1963. године почиње нов период у развоју
савезних органа управе. Новим Уставом одређени су општа улога и функција органа управе у друштвено-политичком систему. У исто време наглашена
је њихова самосталност у оквиру додељених законских овлашћења и одговорност за рад скупштини и њеним политичко-извршним органима.20 Одредбама Устава из 1963. СИВ је дефинисан као орган Савезне скупштине
коме се поверава политичко-извршна функција у оквиру права и дужности
федерације. СИВ је постао тело одговорно за спровођење политике федерације чије основе утврђује Савезна скупштина.21 Извршење Уставног закона
о спровођењу Устава СФРЈ довело је до нових промена у организацији и раду Секретаријата који наставља рад као Савезни секретаријат за просвету и
културу. Од 18. јуна 1964. у саставу Секретаријата делује и Савет за питања
школовања страних држављана.22
Од законских прописа донетих по усвајању Устава из 1963. највећи
утицај на државну организацију имао је Закон о савезној управи од 25. фебруара 1965. Тим законом детаљно су разрађене уставне одредбе о положају,
улози и организацији савезних органа управе, њиховој функцији и односима
са осталим органима и организацијама.23 Законом о савезним органима
управе од 18. марта 1965. појединачно су одређени савезни органи управе и
савезни органи, односно организације који врше послове од интереса за федерацију.24 Најуочљивија промена до које је довео поменути закон огледала
се у даљим изменама у имену Секретаријата, чији званичан назив од тада
гласи Савезни секретаријат за образовање и културу.
У активностима Секретаријата и даље су доминирали стручни и административни послови које је овај орган управе обављао за Савезну скупштину и СИВ. Послови са карактером управне надлежности чинили су
знатно мањи део активности Секретаријата. У датим околностима све чешће
су се могли чути предлози за укидање постојећег Секретаријата и оснивање
Савета за образовање и културу.25 Као илустрација актуелних размишљања
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Савезне комисије за физичку културу, Југословенске националне комисије за
УНЕСКО, Државног архива ФНРЈ, Југословенског библиографског института, Југословенске кинотеке, Југословенског завода за проучавање школских и просветних питања, Завода за школску опрему, Југословенског института за заштиту споменика културе, Издавачког завода „Југославија“, Југословенске концертне агенције, Савезног
центра за наставни и културно-просветни филм, Музеја револуције народа Југославије, Музеја Николе Тесле.
Љ. Кораћ, н. д., 189–190.
Исто, 124.
Исто, 348.
Службени лист СФРЈ, бр. 7, 17. фебруар 1965.
Службени лист СФРЈ, бр. 11, 17. март 1965.
AJ 318–11–17. Закључци Комисије СИВ-а за проучавање Савезне управе о организацији вршења функција федерације у области образовања, културе, науке и физичке
културе од 4. фебруара 1966.
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може послужити материјал „Организација савезне управе – ставови и предлози“. Овде стоји да „за области у којима федерација сама утврђује општа
начела и у основи нема непосредне извршне функције, као што су образовање, култура и научни рад, треба формирати савете и друга тела са статусом
изван структуре државне управе у ужем смислу“.26 Поменуте ставове делили су и чланови Одбора за просветно-културна питања Савезног већа Савезне скупштине.27
Актуелна размишљања о новим моделима државне организације резултирала су усвајањем Закона о савезним органима управе, савезним саветима и савезним организацијама из маја 1967. Новим законом укинут је Савезни секретаријат за образовање и културу и уместо њега образован Савезни савет за образовање и културу, као стручно тело СИВ-а за послове из
области културе, образовања и физичке културе.28

***
Грађа Савезног секретаријата за образовање и културу 1954–1967. године преузета је од Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација записником о примопредаји архивске грађе 02.
бр. 261/1 од 2. априла 1987. У записнику стоји да је количина преузете грађе
износила 56,62 дм (555 фасцикли, 35 књига и 8 картотека), да је била сређена по хронолошкој нумерацији основних евиденција, плану архивских знакова, класификацији аката по материји и тематски. Ималац, уз сагласност
Архива Југославије, није претходно вршио одабирање архивске грађе. Грађа
је преузета према попису са основним информацијама о садржају сваке фасцикле. Накнадно, из фонда Савезни савет за образовање и културу, на
основу разграничења преузет је део грађе у износу од 1,2 дм, тако да је
укупна количина грађе фонда износила 57,82 дм.29
Иако су граничне године фонда 1954–67, у грађи се налазе и акта настала у периоду између два рата, као и акта настала по укидању Секретаријата. Код аката старијег датума у највећем броју случајева реч је о прилозима уз молбе и захтеве упућиване Секретаријату по различитим питањима,
најчешће у вези са признавањем школске спреме. Акта настала после 1967.
године задржана су у оквиру фонда због немогућности разграничења са
фондом Савезни савет за образовање и културу чија је архивистичка обрада
завршена раније. Грађа фонда Савезни секретаријат за образовање и култу26

27

28
29

АЈ 318–11–17. „Организација савезне управе – ставови и предлози“, март 1967, стр.
11.
АЈ 318–11–17. Материјал Одбора за просветно-културна питања Савезног већа Савезне скупштине упућен Комисији СИВ-а за организацију савезне управе поводом разматрања проблема савезне управе, 12. април 1967.
Службени лист СФРЈ, бр. 21, 13. мај 1967.
АЈ – Досије фонда 318.
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ру је већим делом оригинална, мада постоји велики број копија и аката без
икаквих формалних обележја. Чине је различите врсте докумената: закони,
уредбе, правилници, одлуке, решења, извештаји, информације, планови,
обавештења, молбе, захтеви, предлози, мишљења, примедбе, стенографске
белешке, билтени, итд. Највећи део грађе је на српскохрватском језику, док
су у мањем делу заступљени и остали званични језици заједничке државе,
словеначки и македонски. Мањи део грађе написан је на неком од страних
језика: енглеском, француском, немачком, руском, бугарском, чешком. Највећи део грађе је у куцаној форми. Ретка су акта писана руком. Физичко стање грађе је задовољавајуће. Део грађе који по форми представља библиотечки материјал, издвојен је и предат на чување библиотеци Архива. Код наведене грађе највећи значај за фонд имају Билтени Секретаријата. Од фотографија из фонда формирана је посебна збирка фотографија.
Приликом валоризације грађе највећа пажња је посвећена садржајној
вредности докумената и друштвено-историјским околностима у којима је
настала. Током сређивања и обраде издвојено је ~25,50 дм безвредног регистратурског материјала. У највећем броју случајева у питању су дупликати
и мултипликати, молбе и захтеви, документа финансијског карактера, преднацрти и нацрти различитих законских и подзаконских аката, циркулари,
пропратна акта и друго.
Класификација архивске грађе извршена је према принципу слободне
провенијенције – облик функције и делатности, са посебним освртом на делатност и надлежност ствараоца фонда, врсту грађе, садржај и начин евидентирања и архивирања исте. Целокупна грађа Савезног секретаријата за
образовање и културу подељена је на следеће опште и основне класификационе групе:
I. СЕКРЕТАРИЈАТ
II. ПРОСВЕТА
1. Просвета и култура – опште
2. Просвета – опште
3. Савети за просвету и културу
4. Школство општег образовања
5. Гимназије
6. Стручне школе
7. Високо школство
8. Образовање одраслих
9. Економско-финансијска питања у области образовања
10. Реформа образовања
11. Рангирање школа
12. Фондови за кадрове у привреди
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III. КУЛТУРА
1. Култура – опште
2. Архиви
3. Библиотеке
4. Заштита споменика културе
5. Издавачка делатност
6. Музеји
7. Уметност
8. Филм
9. Радио и телевизија
10. Сценске и музичке установе
11. Ауторска права
12. Савезни фонд за унапређивање културних делатности
IV. НАУКА
V. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
1. Међународна сарадња – строго поверљива и поверљива
архива
2. Просветна, културна и научна сарадња са иностранством
3. Европа
4. САД, Канада и Латинска Америка
5. Африка и Азија
6. УНЕСКО
7. ОЕЕЦ/ОЕЦД
8. Реституција
VI. МАТЕРИЈАЛИ СИВ-а И САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
VII. РАЗНО
1. Стручна, научна и уметничка друштва, удружења и савези
2. Скопље
VIII. ПОПИС ПЕРСОНАЛНИХ ДОКУМЕНАТА
IX. КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
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Основне класификационе групе даље се деле на подгрупе и јединице
описа (384).
У оквиру фонда налази се разноврсна грађа која представља незаобилазан извор за упознавање просветне и културне политике федерације током
педесетих и шездесетих година XX века. У складу са функцијама и надлежностима Секретаријата, највећи и најзначајнији део грађе чине материјали
правне и финансијске провенијенције. Бројни преднацрти и нацрти законских прописа који су имали за циљ утврђивање општих оквира унутар сваке
појединачне области просвете и културе сведоче о различитим концепцијама, идејама и мишљењима која су чинила неизоставни део процеса њиховог
настанка. Тек детаљном анализом сачуваних нацрта, утврђивањем разлика
између предложених и усвојених текстова, увидом у примедбе које су на понуђене нацрте имале заинтересоване установе и појединци можемо стећи
комплетнију слику о културној и просветној политици у овом периоду.
Осим општих, кровних, закона, попут Закона о школству, у грађи фонда налазе се преднацрти и нацрти законских прописа за сваку појединачну област
просветног и културног живота. Други значајан део фонда чини грађа финансијске провенијенције, молбе и захтеви бројних установа, удружења,
друштава, савеза и појединаца за финансирање различитих пројеката из поменутих области. Поред грађе нормативног и финансијског карактера, у
фонду се чувају бројни елаборати, извештаји, планови, програми и други
документарни материјал који пружа низ корисних информација истраживачима заинтересованим за ову проблематику. Упркос чињеници да за значајан део сачуваних елабората и извештаја по различитим темама не постоје
информације о томе ко их је и за чије потребе израдио, чак ни датум настанка, они представљају непресушан извор података који баца ново светло на
услове у којима се одвијао културни и просветни живот у социјалистичкој
Југославији. Поменуте непознанице у вези са настанком наведених материјала захтевају додатан опрез и критички приступ при њиховом коришћењу.
Богата грађа фонда сликовито сведочи о различитим аспектима просветног и културног живота у социјалистичкој Југославији овог периода.
Прегледом обимног материјала који је сакупљен у оквиру опште групе
„Просвета“ стичемо увид у огроман посао који је стајао пред политичким и
просветним властима федерације на изградњи јединственог школског система који је за циљ имао искорењивање неписмености и стварање кадра неопходног за растућу државну привреду. Проблеми на том путу били су бројни
а рад на њиховом превазилажењу свакодневан. О томе најбоље сведочи обиман материјал настао у вези са активностима на школској реформи, што је и
данас једно од најактуелнијих питања. Разноврстан материјал нуди низ информација о организацији и проблемима основног, средњег, вишег и високог школства. Овде можемо видети којим законским прописима и на који начин је регулисан сваки сегмент образовања. Бројни статистички подаци о
броју и врсти школа, броју, старосној, националној и верској структури ученика представљају непресушан извор информација за сваког истраживача
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који се бави овом тематиком. Овде налазимо и податке о школској инфраструктури, броју и стању школских и помоћних објеката (школа, ученичких
и студентских домова, ђачких кухиња), плановима за обнову дотрајалих и
изградњу нових. Бројна документа баве се наставним плановима и програмима, матурским испитима, уписом у средње, више и високе школе, ученичким и студентским стандардом, положајем и стандардом наставног кадра.
Једна од битних тема садржана у грађи фонда, а којој су ондашње власти
придавале посебну пажњу, јесте образовање одраслих.
Културна политика федерације, општи оквири и услови у којима се
одвијао културни живот, положај и делатност установа културе тема су низа
докумената сакупљених у оквиру опште групе „култура“. Разноврстан материјал нас упознаје са општим стањем и проблемима који су стајали пред архивском, библиотечком, музејском или службом заштите споменика културе. Грађа фонда нуди бројне информације из области заштите ауторских
права, издавачке делатности, уметности, филма, сценских и музичких установа. Посебан значај има материјал настао у вези са оснивањем телевизијске мреже и ширењем постојеће радио-мреже. Различита грађа пружа обавештења о статусу, организацији и раду низа савезних установа културе употпуњавајући општу слику о стању у југословенској култури у овом периоду.
У фонду су заступљене и вести које се тичу положаја, рада и потреба низа
других установа културе републичког и локалног значаја. Осим питања материјалног пословања, налазимо и податке о смештајним капацитетима, стању објеката и збирки, кадровској структури. Конкретни подаци који се односе на појединачне установе нису резултат било какве свеобухватне анализе
постојећег стања, али могу послужити као полазна тачка у доношењу ширих закључака. Овде налазимо и податке о заштитним радовима које су поједине установе заштите, било да су у питању заводи или музеји, извеле на
низу археолошких локалитета и споменика културе. За неке од пројеката постоји и значајна пратећа документација, додуше само за поједине године.
Део грађе фонда садржи различит материјал који се тиче организације
научне делатности у Југославији. Осим законских оквира, начина на који је
била организована и стања у научној служби, овде имамо и информације о
стању у појединим научно-истраживачким установама и кадру којим су располагале. Део материјала тиче се рада Академијског савеза ФНРЈ и Академије наука.
Развијене политичке везе социјалистичке Југославије и остатка света
у овом периоду имале су позитиван утицај на јачање културне и просветне
сарадње федерације са низом земаља из различитих делова света и политичких система. Сачувана грађа пружа увид у врсту и карактер помоћи коју је
Југославија, на основу закључених билатералних споразума, добијала из
иностранства. Помоћ је у највећој мери стизала од развијених држава Запада – САД, Енглеске и Француске, али као даваоце помоћи налазимо и приватне организације, попут Фордове фондације. У највећем броју случајева,
помоћ се састојала од опреме за школске и факултетске кабинете и од сти-
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пендија. Један вид помоћи представљала је и размена универзитетских професора. Програми размене стипендиста и наставног особља одржавани су и
са низом других, пре свега европских држава.
У овом периоду Југославија се јавља и као давалац помоћи. Помоћ у
виду школске опреме и стипендија била је намењена првенствено сиромашним афричким државама. Културна сарадња у овом периоду одвијала се
кроз размену филмова, изложби и литературе, гостовања културно-уметничких друштава и позоришних трупа. Различити материјали из оквира ове
групе подељени су на уже организационе целине, према географском принципу. Посебну целину чине материјали који се тичу сарадње Југославије са
Организацијом уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО). Овде налазимо информације о врстама и обиму техничке помоћи
УНЕСКО-а Југославији, раду Југословенске националне комисије за УНЕСКО и Сталног представништва СФРЈ при УНЕСКО-у. Мањи део грађе односи се на сарадњу Југославије са Организацијом за економску сарадњу и
развој (ОЕЦД). Посебан значај имају материјали у вези са реституцијом архивске грађе, библиотечког и музејског материјала из иностранства.
Материјали Савезне народне скупштине и Савезног извршног већа садрже драгоцене податке о различитим питањима просветног и културног
живота. Најиздашнији у том смислу су материјали са седница Одбора за
просвету и културу СИВ-а, али и одговарајућих одбора Савезног и Просветно-културног већа Савезне народне скупштине.
У оквиру засебне групе сакупљени су материјали у вези са делатношћу бројних стручних, научних и уметничких друштава, удружења и савеза.
Посебну целину чини грађа посвећена Скопљу после земљотреса 1963. године, штети коју су претрпели споменици, установе културе и школски
објекти, обиму и врсти помоћи која је пружена разрушеном граду.
Грађа фонда представља прворазредан извор за упознавање рада њеног ствараоца, његових функција и делатности. Нормативна акта, планови
рада и извештаји о раду, финансијски планови, завршни рачуни и остали сачувани материјал сведоче о сложеној структури, надлежностима, задацима
и кадровским капацитетима Секретаријата.
Иако обимна и разноврсна, грађа фонда не може послужити као једини извор за реконструкцију било ког дела културног или просветног живота
Југославије током педесетих и шездесетих година прошлог века. Разлог томе лежи у карактеру и надлежностима Секретаријата што је одредило и врсту грађе која се чува у оквиру фонда. За потпунију анализу просветног и
културног живота у Југославији у наведеном периоду потребно је користити
и друге изворе, у првом реду материјале надлежних републичких и локалних органа и тела. Упркос фрагментарности, грађа фонда Савезни секретаријат за образовање и културу (1954–1967) представља незаобилазан извор
у сваком озбиљнијем раду који за циљ истраживања има ову тематику. Разноврсна грађа фонда има значај и за реконструкцију рада низа посебних
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органа и тела иза којих је остао богат документарни материјал који се чува у
Архиву Југославије у оквиру посебних фондова, попут Комисије за културне везе са иностранством, Југословенске националне комисије за УНЕСКО,
Југословенског института за заштиту споменика културе и друго.
Укупна количина архивске грађе фонда износи 31,60 дм, односно 270
фасцикли, 379 јединица описа, уз 5 фасцикли/јединица описа персоналних
докумената, 32 књиге евиденције и 3 картотеке.
За фонд је израђен сумарно-аналитички инвентар са именским, тематским и географским индексом.

