Информације
Међународно архивистичко саветовање
„Ниш 2020”,
7–9. октобар 2020, Ниш
У периоду од 7. до 9. октобра 2020. године у Нишу је одржано четврто
Међународно архивистичко саветовање „Ниш 2020“, чија је тема била Култура сећања и заборава – Архиви чувари памћења.
У условима неповољне епидемиолошке ситуације услед пандемије вируса корона (SARS-CoV-2). Архивистичко друштво Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и уз партнерство Историјског архива Ниш, Архива Србије и Међуопштинског архива
Чачак, организовало је архивистичко саветовање које је окупило архивсте,
музеалце и историчаре из Републике Србије, Републике Хрватске, Федерације БиХ и Републике Српске. Саветовање је одржано у комплексу Хотела Tami
Residence у Нишу, уз придржавање свих прописаних епидемиолошких мера.
Саветовање су отвориле Снежана Радовић, директорка Историјског архива
Ниш, Лела Павловић, председница Архивистичког друштва Србије, и Славица Соломун, начелница у Архиву Србије, која је учеснике скупа поздравила
у име др Мирослава Перишића, директора Архива Србије. Иако је било најављено, услед неповољних временских услова Драгана Сотировски, градоначелница Ниша, није стигла на отварање скупа.
Подељено у две подтеме: архивска служба – питања и одговори, и електронски документ и улога архива у дигиталној трансформацији, саветовање
је одржано у три сесије, на којима су презентована 32 реферата, од 33 колико
је било у програму. У првој сесији презентовано је 12 радова, у другој сесији
11 од најављених 12, а у трећој 9 реферата.
Подносиоци реферата били су из: Историјског архива Београда (Зорица Смиловић, архивски саветник; Снежана Лазић, виши архивист; Исидора
Стојановић Теодосић, виши архивист; Мирјана Обрадовић, архивски саветник, и Јасмина Латиновић, виши архивист), Историјског архива Пожаревац
(ма Јасмина Живковић, архивски саветник; Слободанка Цветковић, виши
архивист), Архива Србије (мр Мирјана Богосављевић, виши архивист; Славица Соломун, архивски саветник), Историјског архива „31. јануар”, Врање
(Бранка Јаначковић, архивски саветник), Историјског архива Кикинда (Срђан Сивчев, архивист), Историјског архива „Поморавље”, Јагодина (Милорад Јовановић, архивски саветник), Историјског архива Пирот (Предраг М.
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Видановић, архивист), Архива Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Тамара Вијоглавин Манчић), Војног архива (потпуковник Дејан Вилимоновић,
виши архивист; Снежана Ђуровић, архивист; Архива Југославије (ма Драган
Теодосић, архивист; ма Ивана Божовић, архивист; ма Марко Радовановић,
архивист); Историјског архива Крушевац (Бојана Јовац, виши архивист; Јелена Ковачевић, виши архивист); Историјског архива Ниш (Наташа Раденковић, архивист; Натали Величковић, архивски саветник; Стојанка Бојовић,
архивски саветник), Историјског архива „Шумадија” (Горан Милосављевић,
архивист; Марија Тодоровић, архивски саветник); Историјског архива Краљево (Бошко Ракић, архивски саветник; Александар Бережнов, архивист),
Државног архива у Вуковару (Стјепан Прутки, виши архивист), Института
са савремену историју (др Љубинка Шкодрић, научни сарадник, др Драгомир
Бонџић, научни саветник), Института за новију историју (др Слободан Селинић), Филозофског факултета у Загребу (доц. др Мартин Превишић), Педагошког музеја (мр Маја Николова, музејски саветник) и предузећа SCULPTOR
computers NET d.o.o. из Винковаца (Зденко Штрангар, директор).1
У првој сесији обрађене су теме везане за рад архивских установа, архиве између управне, културне и научне димензије, примену информационих
система у архивској служби, израду едиције Водич кроз архивску грађу Србије, објављивање периодичних публикација архивских установа у Србији,
употребу архивске грађе у научним истраживањима, издавачкој и изложбеној делатности архивских установа, и раду дигиталних центара при научним
установама у Србији.
У другој сесији приказани су архивски извори за историју високог
школства и науке у Србији у 20. веку, за истраживање логора на Голом отоку,
савеза и друштава жена, ставова Јосипа Броза Тита, као и прикази садржаја
фондова и збирки из Историјског архива Београда (Оставински списи Земунаца, страдалих или умрлих у периоду 1941–1944 – примери из фонда Котарски суд Земун – Земун (1872–1944) и фотографије у легатима и породичним
фондовима Историјског архива Београда), збирке Вариа Историјског архива
Ниш, породичних и личних фондова Хисторијског архива Сарајево и рукописне оставштине Јанићија Димитријевића у Историјском архиву „Шумадије“,
Крагујевац. Такође у овој сесији представљени су и историјати установа и
организација Недићеве школске радне службе – 5. јули 1942, и Пастеровог
завода у Нишу.
Трећа сесија донела је девет радова који су се односили на питање заштите архивске грађе ван архива са освртом на примену архивског законодавства у Републици Србији и Републици Хрватској у тој области архивистичке струке.
1

Подносиоци реферата представљени су по редоследу по ком су излагали.
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Троје сарадника Архива Југославије учествовало је са два реферата на
саветовању. Архивист Драган Теодосић је у свом реферату „Издавачка и изложбена делатност Архива Југославије у контексту истраживања међународних односа и спољне политике југословенске државе у XX веку – изазови
и перспективе” анализирао издавачку и изложбену делатност Архива Југославије на тему међународних односа и спољне политике Југославије у XX
веку почев од краја 70-их година XX века до данашњих дана. Приказане су
едиције и појединачни зборници докумената; историографске студије, тематски зборници радова са научних скупова, конференција и округлих столова у
организацији Архива Југославије; изложбе и каталози архивских докумената
и прилози часописа Архив који обрађују међународне односе и југословенску
спољну политику током XX века. У свом реферату је указао и на бројне фондове и збирке Архива Југославије и других домаћих и страних архивских, музејских, библиотечких и других установа коришћених за израду публикација
и изложби архивских докумената.
Други изложени реферат сарадника Архива Југославије био је реферат
Иване Божовић и Марка Радовановића, архивистâ Архива Југославије, који
су указали на значај збирки политичких емиграната које се чувају у Архиву Југославије. Представљене су збирке: Божидара Влајића (АЈ-447); кнеза
Павла Карађорђевића (АЈ-797); Марка Крстића (АЈ-844); Десимира Тошића
(АЈ-849) и Милана Гавриловића (АЈ-859).
На садржај фондова Архива Југославије у својим рефератима указали
су и др Драгомир Бонџић, научни саветник Института за савремену историју,
који се у реферату под насловом „Архивски извори за историју високог школства и науке у Србији у 20. веку” осврнуо на фондове Министарства просвете КЈ (АЈ-66), као и фондове културно-просветних установа социјалистичке
Југославије, Савезног извршног већа (АЈ-130); Централног комитета Савеза комуниста Југославије (даље: ЦК СКЈ) (АЈ-507); Социјалистичког савеза
радног народа Југославије – ССРНЈ (АЈ-142); Савеза студената Југославије
– ССЈ (АЈ-145). Др Слободан Селинић, научни саветник Института за новију
историју Србије, у реферату „Архивска документа као извор за ставове Јосипа Броза; Како је Тито ’цензурисан’”, указао је на фондове: Канцеларија
маршала Југославије (даље: КМЈ) (АЈ-836); Кабинет председника Републике
(даље: КПР) (АЈ-837); ЦК СКЈ (АЈ-507) и фонд Савезног извршног већа (АЈ130). Указујући на важност архивске грађе као историјског извора у изучавању питања рада и функционисања логора на Голом отоку, доцент др Мартин
Превишић са Филозофског факултета у Загребу је у свом реферату „Изворима против контроверзи – логор на Голом отоку” истакао, између осталог, и
архивску грађу Архива Југославије, фондове: КМЈ (АЈ-836); КПР (АЈ-837);
ЦК СКЈ (АЈ-507) и СИВ (АЈ-130).
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У реферату „Периодичне публикације архивских установа у Србији” аутора Милорада Јовановића, архивског саветника из Историјског архива „Поморавље”, Јагодина, и Слободанке Цветковић, вишег архивисте из
Историјског архива Пожаревац, истакнут је значај часописа Архив Архива
Југославије, као једне од три (поред Годишњака Историјског архива града
Новог Сада и Записа – Годишњака Историјског архива Пожаревац) најбоље
категорисане периодичне архивске публикације (категорија М-55 – истакнути национални часопис), од укупно 23 периодичне публикације архивских
установа у Србији.
У оквиру саветовања одржана је и промоција Зборника радова Архивска
грађа у теорији и пракси, бр. 3, са прошлогодишњег саветовања, одржаног у
Чачку. На промоцији су говорили др Драгомир Бонџић, научни саветник Института за савремену историју, др Слободан Селинић, научни саветник Инстиута за новију историју Србије, и Слободанка Цветковић, виши архивист
из Историјског архива Пожаревац, уредница Зборника радова. Између друге
и треће сесије представљени су спонзори Trevis и DAS из Београда, који су
презентовали своје програме намењене архивским установама.
МА Драган Теодосић

