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ОД АРХИВСКОГ СРЕДИШТА
ДО САВРЕМЕНОГ АРХИВА
Статусне и организационе промене

Формирањем нове државе и успостављањем новог
друштвеног поретка после 1945. године, указала се потреба за
обнављањем рада значајних културних установа претходне
Југославије. Београдски универзитет, многа позоришта, музеји и
библиотеке обнављају свој рад непосредно после рата. Међу
обновљеним институцијама културе налази се и Државна архива.
Креатори нове културне политике настојали су да,
обнављањем рада Државне архиве, прикупе и заштите архивску
грађу револуционарне провинијенције и, истовремено, спрече
појаву масовног уништавања архивске грађе „предреволуционарног
периода”. С обзиром да је посао на прикупљању и заштити архивске
грађе захтевао ангажовање целокупног друштва, било је потребно
проширити архивску делатност и надлежност Државног архива.
Значајан корак ка том циљу представља Наредба Владе ФНРЈ о
привременом осигурању архива1 којом се народни одбори обавезују
да на свом подручју обезбеде заштиту, попис и смештај архивске
грађе.
На основу Наредбе, Министарство просвете НРС априла
1948. године оснива 16 архивских средишта на подручју Србије.
Једно од тих средишта основано је 15. априла 1948. године у
Светозареву. Средиште је представљало зачетак организоване
заштите архивске грађе на подручју некадашњег Моравског округа.
1

7
Сл. лист ФНРЈ бр. 25/1948
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До оснивања Средишта можемо говорити о појединачним
случајевима и формама заштите архивске грађе на нашем подручју.
Богато искуство на заштити и прикупљању архивске грађе
наслеђено је од манастирских и црквених архива, нарочито
манастира Јошанице, Манасије, Раванице и Миљковог манастира,
као и старе јагодинске цркве. Такође је значајан рад државне
администрације нововековне Србије–Окружног начелства на
архивирању и заштити докумената Јагодинског округа. Али, све до
оснивања Архивског средишта 1948. године не можемо говорити о
институционалној заштити архивске грађе.

Архивско средиште
Основни задаци новооснованог архивског средишта били су
евидентирање архивске грађе на терену и предузимање заштитних
мера спасавања архивалија. У том погледу Министарство просвете
НРС издало је Упутство за руководиоце архивских средишта „[…]

8
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да се на време и тачно примени и
изврши Наредба о привременом
спасавању архива”. По Упутству,
руководилац архивског средишта био
је обавезан да пронађе, попише и
опише све архиве. Такође, срески
народни одбори морали су да именују
поверенике који би све послове
евидентирања и заштите архивске
грађе обављали са руководиоцем
архивског средишта. Руководилац
архивског средишта био је истовремено и орган Државне архиве. Тако је
Државна архива добила матичну улогу,
Љубиша Вујић, руководилац
а архивска средишта су представљала Архивског средишта и Градске
зачетак архивске мреже у Србији.
државне архиве од 1949. до
1957. године
Архивско средиште у Светозареву обављало је делатност на
подручју бившег Моравског округа. Љубивоје Поповић, професор
историје у Гимназији, био је први руководилац Средишта. Без
просторија и са хонорарним руководиоцем, Средиште се у самом
зачетку суочило са проблемом опстанка због игнорисања и
неразумевања сврсисходности његовог постојања. О томе сведочи и
Извештај руководиоца Архива септембра 1948. године: „[…] oдмах
се наишло на извесне препреке и сметње, на слабо разумевање и
олако схватање појединих људи, на потцењивање и запостављање
једног задатка који треба озбиљно да се обави”2.
Љубивоје Поповић је убрзо после поднетог Извештаја
напустио Aрхивско средиште. Његовим одласком 1. октобра 1948.
године прекинут је рад Средишта до 7. марта 1949. године, када је
именован нови руководилац - Љубиша Вујић, судија у пензији.
Архивско средиште се поново нашло на почетку суочено са
неразумевањем локалне власти, али и без шире друштвене подршке.
У настојању да се обезбеди подршка образован је Саветодавни
2

Извештај о раду Архивског средишта, септембра 1948. године, из архиве Историјског
архива Јагодине
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одбор који је имао шест чланова, представника среских народних
одбора. Захваљући Љубиши Вујићу оживела је и редовна делатност
Архива свестранијим евидентирањем архивске грађе. Такође,
обезбеђен је и простор за смештај ове установе у улици Ђуре
Јакшића број 2 (бивша кафана „Талпара”).
На тај начин створени су услови за оснивање сталне установе
заштите којој би се посебним законом дало достојанство културне
институције.

Градска државна архива
На основу Општег и Републичког закона о државним
архивима3, Извршни одбор Градског народног одбора среза
Светозарево је 6.12.1951. године донео Одлуку о оснивању Градске
државне архиве у Светозареву. Подручје рада Градске државне
архиве обухватало је градове Светозарево, Параћин и Ћуприју и
белички, раванички, параћински, ресавски и деспотовачки срез4.
Градска државна архива је задржала просторије некадашњег
Средишта, у одељењу површине 40 м2 које је било подељено на
магацински и службени простор. Архивалије су повезиване канапом
и одлагане на патосу.
Две године после оснивања (1953) Градски народни одбор је
одредио две просторије у улици Бошка Ђуричића број 10 (зграда
Трговинске коморе) за смештај архивске грађе. Један део архивске
грађе „републиканског значаја у 15 сандука и 23 катије од американ.
пакета” смештен је у закупљеном простору у улици Хајдук Вељка
број 9.
Архивом је руководио в.д. управник Љубиша Вујић,
дотадашњи руководилац Средишта.
По доношењу Уставног закона о основама друштвеног и
политичког уређења ФНРЈ 1953. године, извршено је подруштвљавање државних служби у сфери културе.
10

3
4

Сл. лист ФНРЈ бр. 12/1950 и Сл. гласник НРС бр. 4/1951
Решење о подручју рада градских државних архива, Сл. гланик НРС бр. 17/1952
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Одлука о оснивању Градске државне архиве

Тако су архиви, нарочито после ступања на снагу
републичког Закона о управљању културно-просветним, уметничким и научним установама 1955. године, добили статус друштвених установа.
Исте године је у Градској државној архиви према Закону о
управљању образован Савет и Стручно веће. Савет је имао 7
чланова који су бирани на 2 године. Савет је доносио Статут архива,
усвајао план рада и годишњи извештај о раду, финансијски план и
извештај и одлучивао је о пријему радника и откупу архивске грађе.
Прва седница Савета, којом је председавао Радован Аџић, професор
јагодинске гимназије, одржана је 8. децембра 1955. године. Поред
Савета, у Архиву је постојало и Стручно веће-консултативно тело
управника.
Иако је у статусном погледу Архив организован као стална
институција заштите, управник Вујић се и даље суочавао са
проблемом смештаја грађе и стручних кадрова.
Градска државна архива егзистирала је у расутим просторијама по граду од улице Ђуре Јакшића до Хајдук Вељкове, у једној
маленој соби за службенике и неадекватним одељењима за смештај
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Записник са I седнице Савета Градске државне архиве

архивалија. У Архиву је било запослено четири радника од којих је
једино управник имао архивистички течај. О кадровском проблему
и проблему стручног усавршавања говори чињеница да 1952. године
на конкурсу за једногодишњи архивистички течај није било
пријављених кандидата. Поред управника, тек је 1955. године још
двоје радника имало положен стручни испит.

12

На основу Распореда рада за 1954. и 1955. годину могу се
уочити сви проблеми функционисања Архива. Управник је поред
послова руковођења обилазио и регистратуре и био је задужен за
библиотеку. Два радника која су обављала опште послове, радила су
и на „грубом сређивању” архивске грађе. У Архиву је такође
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постојало и музејско одељење које је радило на прикупљању збирке
експоната. Ова музејска збирка предата је 22. септембра 1955.
године Душану Вукићевићу, управнику тек основаног музеја.

Историјски архив среза Светозарево
Градску државну архиву у погледу финансирања 1. јануара
1956. године преузима Народни одбор среза Светозарево. Подручје
надлежности Архива је задржано и простирало се на 26 општина
среза Светозарево. Упоредо са овом променом Градска државна
архива 1957. године мења назив у Историјски архив среза
Светозарево. Тада је донет први Статут који је дефинисао Архив као
„стручну и научну буџетску установу засновану на начелима
друштвеног управљања”5. Основна функција Архива је да
„прикупља, чува и заштићује, сређује, обрађује, публикује важну
архивску грађу и омогућује њену научну, службену и другу
употребу”6.

Учитељска школа у Јагодини
5
6

Статут Историјског архива среза Светозарево, који је усвојен 7. маја 1957.
Исто
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Према Статуту, били су предвиђени следећи одсеци-службе:
-Одсек за изналажење и преузимање архивске грађе:
-Одсек за сређивање и обраду архивске грађе
-Одсек за рестаурацију и конзервацију архивске грађе
-Технички одсек-локација фондова (служба у депоу)
-Биро за услуге
-Читаоница и библиотека
-Секретаријат

Први статут Архива

С обзиром на мали број радника и недостатак стручних
кадрова поједини одсеци нису били заступљени, па се
функционисање Архива заснивало на чувању, заштити и
прикупљању архивске грађе.
14

Према важећем Закону о управљању у установама културе
органи управљања у Архиву били су управник и Савет, док је
Стручно веће имало консултативни карактер.
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Нови савет је изабран 1957. године са председником Јаковом
Ђуричићем, судијом у пензији. Исте године 1. новембра,
дугогодишњи руководилац и управник Љубиша Вујић отишао је у
пензију. Вујић се најпре као руководилац Архивског средишта, а
затим и управник Градске државне архиве, с правом може сматрати
оснивачем наше установе. Радио је у условима оскудне материјалне
помоћи, без разумевања средине и без стручне подршке. Ипак,
Вујић је успео да се у кратком раздобљу наметне учмалој
провинцијској средини, развивши јој интересовање за прошлост и
писане изворе моравског краја.
Нови управник, Дамњан Поповић, именован је 1. јануара
1958. године. Наследивши проблеме установе свог претходника,
нарочито у погледу стручне оспособљености и броја службеника,
Поповић је веома брзо уочио њихову суштину, па ће наредних
година упорно радити на њиховом решавању. Већ 1962. године у
Архиву је било запослено седам службеника и један помоћни
радник, чиме су створени услови за стручно усавршавање и
оснивање стручног већа. Правилником о унутрашњој организацији
1962. године учињен је корак напред у оспособљавању и
оживљавању стручних одељења Архива. Тада је такође установљена
и фото лабораторија7.
У прериоду од 1956. до 1961. знатно је повећан и број
фондова и збирки. Тако је 1956. године у Архиву било похрањено 27
фондова, 1959. године 29 фондова и 6 збирки, а 1961. године 38
фондова.
Крајем 1962. године дошло је до статусне промене Архива
пошто је Народни одбор среза Крагујевац преузео права оснивача
Историјског архива у Светозареву. Наредне године Архив је усељен
у нове просторије прилагођене намени на Скверу народне омладине
број 1 (на месту данашње зграде „Југобанке”).
Упоредо са овом променом, доношењем Устава 1963. године
и Основног закона о органима управљања у установама8, архиви су
добили статус радних организација са самоуправним органима
(радна заједница, савет и управни одбор). Тако је у Архиву
7
8

Летопис Историјског архива Јагодина
Сл. лист ФНРЈ 22/1964.
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Светозарево формиран нови Савет којим је председавао Драгослав
Стефановић, референт одсека за истраживање и преузимање
архивске грађе. Савет се састојао од свих чланова колектива и
делегираних представника среске скупштине и биран је на две
године. Председник савета је истовремено био председник радне
заједнице.
Организациона структура у Архиву такође је доживела преображај. Повећањем броја радника (десет) попуњени су запостављени одсеци, а одсек сређивања и обраде добио је троје службеника.
Наведене статусне и организационе промене су постепено
утирале пут ка профилисању архива модерног типа9.

Савремени архив
Закон о управљању у области културе 1968. године и нови
Закон о архивској грађи и архивској служби 1967. године, створили
су услове да се архивска служба у потпуности развије у складу са
новим политичким, државотворним и културним стремљењима.
Самоуправљање је потпуно продрло у архивске колективе, чиме је
суштински измењена организација рада и управљања. Органи
управљања у архивима били су радна заједница, савет, стручно веће
и директор10. Нарочито је била наглашена улога радне заједницеоблика непосредног управљања. Савет се бавио нормативном
делатношћу, именовањем директора и решавањем персоналних
питања. По доношењу Уставних амандмана 1971. и Устава 1974.
основни носиоци управљања у архивским установама били су
9
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Богдан Лекић, Развој архивске службе у Србији без покрајина, Архивски преглед 1-2,
1976, 22-59. Усвојили смо Лекићеву периодизацију развоја архивске службе у Србији,
пошто је Архив Јагодине пролазио типичне фазе у развоју од архивског Средишта 1948-1951. (први период), преко Градске државне архиве и Историјског архива среза
Светозарево 1951-1967. (други период) до савременог архива од 1967.године (трећи
период). Периодизација је извршена по начину организовања и функционисању архива,
облику управљања, унутрашњој организацији и структури стручних кадрова, техничкој
опремљености и условима рада и смештаја, степену развоја архивске мреже и јединственог
система архивске службе
10
Димитрије Дамјановић, Самоуправљање у архивским установама СР Србије,
Архивски преглед 1-2, 1976, 163-169
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зборови радних људи, док је директор постао извршни орган органа
управљања. Поред збора и директора предвиђен је и програмски
савет, као форма самоуправног споразумевања архива и друштвено
политичке заједнице. Програмски савет је углавном решавао питања
плана и програма рада и односа архива са јавношћу11.

Мушка учитељска школа 1903. година

Паралено са овим променама архиви су се међусобно
интегрисали и створена је јединствена архивска мрежа у Србији.
Велики помак ка развоју архивске мреже било је оснивање
Заједнице архива Србије 1969. године, чиме је створен јединствен
систем заштите архивске грађе.
Историјски архив среза Светозарево је, поред наведених
промена, добио новог титулара. Укидањем среза Крагујевац 31.
марта 1967. године, право и обавезе оснивача преузела је СО
Светозарево, а суоснивача СО Ћуприја, Параћин, Деспотовац,
Свилајнац и Рековац.
11
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Нове просторије архива у некадашњој Учитељској школи
„Сретен Аџић” које су усељене крајем априла 1973. године и
адаптирана зграда „павиљона” за пословни простор 1975, као и
промена назива 14. децембра 1974. године у Историјски архив
„Средње Поморавље”, коначно су дефинисале Архив Јагодине као
архив модерног типа.
У погледу унутрашње организације издвојене су и
формиране службе које су обезбедиле свеобухватно функционисање
Архива. За обављање предвиђених послова била је неопходна
стручност, па је посебна пажња посвећена пријему и усавршавању
нових радника.
После друштвених и политичких превирања крајем
осамдесетих, уласком у посткомунистички период, архивима је
враћен административни облик управљања, а оснивачка права су
општине 1992. пренеле на Владу Републике Србије.
Према Статуту12 Историјског архива „Средње Поморавље”
органи управљања у архиву су директор и Управни и Надзорни
одбор. Директора именује Влада Републике Србије као и чланове
Управног и Надзорног одбора.
Правилником о унутрашњој организацији13 Архива
предвиђене су следеће организационе јединице:
-Управни и општи послови
-Заштита архивске грађе ван архива (Спољна служба)
-Заштита архивске грађе и коришћење у архиву (Служба депоа)
-Сређивање и обрада архивске грађе
-Истраживање, излагање и публиковање историјске грађе
-Заједничка служба за књиговодствено-финансијске послове14
Делатност Архива у овом периоду регулисана је Законом о
заштити културних добара (1977, 1990. и 1994.).
12

Статут Историјског архива „Средње Поморавље” 7. септембар 1992.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 1996.
14
Ова служба је обављала рачуноводствене послове за све установе културе у Јагодини
у периоду 1991-2001. године
13
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Историјски архив Јагодина
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На основу досадашњег искуства у развоју архивске
делатности и архивских установа може се уочити зачетак нове фазе
развитка. Ово је нарочито изражено у погледу техничке
опремљености архива и степена развоја архивске мреже. Усвајањем
нових техничких достигнућа на заштити и прикупљању архивске
грађе и превазилажењем традиционалних облика заштите,
савремени архив стреми ка новом раздобљу-ери електронских
комуникација. Од спремности архива да превазиђе традиционалне
форме организације и облике заштите зависиће и коресподенција са
новим видовима комуникације, а самим тим и улога архива на
почетку новог миленијума.
Колектив Историјског архива Јагодине спреман је да се суочи
са свим изазовима савремене архивистике и историјске науке.

Колектив 2001.
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ЗАШТИТА ВАН АРХИВА
Светозарево је било један од 16 градова у Србији који су,
априла 1948. године, добили архивска средишта задужена за
заштиту архивске грађе на свом подручју. По формирању Архивског
средишта у Светозареву за бивши округ Моравски предузете су прве
мере заштите архивске грађе настале на подручју беличког,
раваничког, параћинског, ресавског, деспотовачког и левачког среза.
У складу са Наредбом о привременом обезбеђењу архива Владе
ФНРЈ15 и Упутством за руководиоце архивских средишта
Министарства просвете НР Србије (акт бр.19824-48 од
15.04.1948.године) којим су средишта и основана, требало је о
архивама16 прикупити следеће податке:
-тачна локација архиве;
-бивши сопственик;
-садашњи сопственик, уколико је архива бивших државних и
самоуправних установа, друштава, удружења и других правних
лица, као и појединаца спојена са архивама садашњих државних
органа, установа, предузећа и других правних лица;
-величина архиве, односно број списа и њихов обим;
-како је архива смештена;
стање архиве, односно очуваност и евентуално друге податке који
би били од значаја за обезбеђење и чување архиве.
15

Сл. лист ФНРЈ бр. 25, 1948.
Наредба о привременом обезбеђењу архива поделила је архиве у две групе: архиве
бивших и садашњих државних и самоуправних установа и архиве друштава, удружења и
других правних лица, као и појединаца. Архиве бивших државних и самоуправних
установа Наредба је означила као архиве централних државних надлештава, бановинске,
окружне, среске, градске, општинске, судске, школске, архиве имовних, здравствених,
школских и црквених општина, земљишних и урбаријалних заједница. Архиве друштава,
удружења и других правних лица описане су као архиве просветних, научних, културних,
музичких и других уметничких друштава, архиве задруга, трговачких, занатлијских и
других сталешких удружења, банака, предузећа, творница, архиве властелинстава; списе
појединих истакнутих личности и слично.
16
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Осим прикупљања података, најугроженије архиве требало је
сместити у суве и здраве просторије.
Стварање евиденције о архивској грађи, у сарадњи са
одсецима за просвету Среских Народних одбора и месним
одборима, спроводили су руководиоци архивских средишта
Због непознавања начина чувања и заштите архивалија било
је тешко, извршити попис архивске грађе и констатовати њено
стање. Према извештају руководиоца Средишта Љубивоја
Поповића, Просветном одсеку Градског народног одбора у
Светозареву од септембра 1948. године: „[…] требало је, такорећи,
проналазити архивску грађу, пењати се на мрачне таване, завлачити
се у забачене одаје, скидати прашину и ђубре са архивског
материјала, проучавати га и класицирати”17. И поред уложеног
труда, Поповић у стварању евиденције о архивској грађи на терену
није имао много успеха. У истом извештају он се жали како се „[…]
одмах наишло на извесне препреке и сметње, на слабо разумевање и
олако схватање појединих људи, на потцењивање и запостављање
једног задатка који треба озбиљно да се обави”18. Он није имао
задовољавајућу сарадњу ни са среским и месним народним
одборима. Месни народни одбори су најчешће достављали врло
штуре извештаје, или их уопштенису ни достављали. Преузимање
најугроженијих архива, односно архива у приватним рукама и
архива ликвидираних установа без правног наследника није вршено
због недостатка потребних просторија.
Нови руководилац Архивског средишта Љубиша Вујић, је
одмах по доласку марта 1949. године, обишао Срески народни одбор
у Светозареву како би се уверио да је поступљено по Наредби о
привременом обезбеђењу архива. Ту је утврдио да је Срески
народни одбор једино послао распис месним народним одборима
тражећи потребне податке, али да најглавније није урадио–није
одредио повереника за архиве, нити је обезбедио материјална
средства за извршење задатака повереника. Потом је обишао у више
надлештава и установа у Светозареву да би се уверио о стању
архива. У Градском народном одбору у Светозареву открио је да
24
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стара архива скоро уопште не постоји, јер је уништена од стране
окупатора, а да се оно што је остало „налази бачено на тавану,
исцепано, разлистано и помешано са песком и прашином”19. У
цркви у Светозареву нашао је сачуване књиге рођених, венчаних и
умрлих од 1837. године, а у Учитељској школи уписнике свршених
ђака почев од 1898. године и нешто друге архиве од 1913. године.
Приметио је да се у појединим установама не обраћа пажња на старе
архиве, да нису сређене, пописане и као такве предате на чување
лицу које би за њих било одговорно. Напротив, у многим
случајевима старе архиве користиле су се за потпалу.
Како би спречио даље уништавање архивске грађе државних
установа и приватних имаоца, Љубиша Вујић је доставио писмени
предлог поверенику за просвету и културу при Градском народном
одбору у Светозареву да се „[…] о старој архиви поведе рачуна, акта
среде, попишу, предају на чување одговорном лицу и чувају до
даљег наређења, када ће доћи комисија и извршити одабирање
архиве за чување”20. Свим среским и градским народним одборима
у Округу слао је дописе са упутствима о чувању архивске грађе и
захтевом за постављење повереника који би у својим срезовима
били задужени за архивску грађу, а установама, предузећима и
удружењима формуларе ради евиденције архива који су до 1941.
године потпуно или делимично сачуване, однoсно до 1945. године
потпуно уништене, захтевајући стриктну примену Наредбе о
обезбеђењу архива. Учествовао је у формирању саветодавног
одбора састављеног од културно-просветних радника у циљу
проналажења старих архива, списа и докумената и то помоћу
штампе, конференција, приватних разговора итд. У пропагандне
сврхе писао је чланке у локалном листу „Нови пут” у Светозареву.
Ове активности су у појединим предузећима дале резултате–на
пример у Фабрици саламе и сухомеснате робе „Јухор” из
Светозарева одређена је особа за чување и сређивање старе архиве.
Са друге стране, од месних одбора у срезовима још увек није било
правог одзива–у Архивско средиште и даље су стизали непотпуни
извештаји. Више пута у току 1949. године Љубиша Вујић је слао
19

Извештај Архивског средишта у Светозареву Министраству просвете НРС бр.6587
од 07.04.1949.године.
20
Исто.
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захтев Градском народном одбору у Светозареву за добијање
просторија, али без успеха, због чега смештај најнеобезбеђенијих
архива још увек није био могућ. Планирао је да у истој години
изврши обилазак свих среских места, вароши и градова, важнијих
индустријских предузећа и манастира ради контроле рада и давања
упутстава, али га је у томе спречио недостатак финансијских
средстава.

Упутство среским народним
одборима о попису архивске грађе
1949. године.

Записник о преузимању
архивске грађе 1952. године

Наредне, 1950. године, Љубиша Вујић успева да обиђе све
среске и градске народне одборе на територији бившег округа
Моравског (СНО и ГНО у Светозареву, СНО и ГНО у Параћину,
СНО и ГНО у Ћуприји, СНО у Свилајнцу, СНО у Деспотовцу и
СНО у Рековцу), упознајући их са Упутством о сређивању и
чишћењу архиве Председништва Владе ФНРЈ од 2.11.1949. године21
21

26

Упутством о сређивању и чишћењу архиве регулисано је сређивање архиве по
деловодним бројевима, одлагање у фасцикле од 1 до 500 и класификацију по важности у
три групе: прву групу чинили би предмети без важности за даље чување; другу групу
предмети који својим садржајем имају извесног значаја (нпр. материјали државног
статистичког уреда, разна историјска документа, документа основних школа, гимназија,
стручних школа, факултета, материјали разних друштава и организација); у трећу групу
издвајали би се предмети који због своје садржине имају трајнију и оперативнију вредност.
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и Упутством о вођењу једнообразног деловодника за послове опште
администрације22. Није, међитим, успео да дође до много података о
стању архивске грађе пошто у срезовима још нису били постављени
архивски повереници.
Након ових обилазака Вујић је слао дописе свим среским и
градским народним одборима у Округу са Упутсвом за пословање у
регистратурама Министарства просвете НР Србије23 и формуларима
за попис архивске грађе. Истовремено је предлагао да се проблем
обезбеђења архива реши ангажовањем учитеља и да се у буџетима
среских и градских народних одбора предвиде трошкови
повереника. Међутим, добио је само делимичан попис архива за
срезове (белички, параћински, левачки) и за град Светозарево, док
од осталих срезова одговор није стигао. Срезови који су Архивском
средишту доставили попис архива прихватили су предлог о
њиховом обезбеђењу преко просветних радника.
Поред среских и градских народних одбора, у овој години
извршен је преглед архива следећих установа и предузећа у
Светозареву: учитељске школе, гимназије, градске болнице, среске
земљорадничке задруге, железничке станице, фабрике саламе
„Јухор”, градског магацина „Јухор”, столарске радионице „Јухор” и
других предузећа, манастира Каленић и Јошаница. Прегледом је
утврђено да се у поменутим предузећима и установама не воде
прописани регистри.
Те, 1950. године, захваљујући добијању нових просторија
преузимају се први архивски фондови, односно делови архивске
грађе који су били највише изложени пропадању: део фонда
окружне болнице Јагодина, архива Одбора за подизање споменика
палим у ратовима за ослобођење и остаци архиве јагодинске
општине.
22

Сл. лист ФНРЈ бр. 5, 1950. Упутство је донето од стране Комитета за законодавство
Владе ФНРЈ са циљем да се у свим установама постигне једнообразност вођења
деловодника по систему основних бројева и подбројева.
23
Упутство је од регистратура захтевало да се воде следеће књиге: регистар (именични,
предметни, регистар страних бројева), експедициону књигу, контролник кретања предмета
(за већа надлештва, установе, предузећа и организације које имају одељења, одсеке и
слично).
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Своју прву сагласност на уништење безвредног регистратурског материјала Архивско средиште у Светозареву даје 1951.
године. Сагласност је дата на захтев филијала Народне банке из
Светозарева и Ћуприје, након непосредног увида руководиоца
Архивског средишта, а по поменутом Упутству Владе ФНРЈ о
уређивању и чишћењу архива. На жалост, те године је дошло и до
незаконитог излучивања архива у више регистратура. Излучивању
без учествовања Архивског средишта извршено је у СНО у
Параћину, Свилајнцу, Деспотовцу, у ГНО у Светозареву, Параћину и
Ћуприји. Архиве предаване предузећу „Отпад” обухватале су
период од 1945 до 1950. године.
Архивско средиште је и у овој години захтевало од среских и
градских народних одбора да поставе поверенике за архиве.
Љубиша Вујић обилази поново све срезове округа Моравског и
констатује да је архивски повереник постављен једино у СНО у
Ћуприји. Осталим регистратурама у срезовима слао је упутства о
начину вођења администрације. У Светозареву долази до сазнања да
се ни у једној писарници не ради правилно и да се његових
упутстава ретко ко држи.
Архивска мрежа у Србији успостављена је Законом о
државним архивима24 (донет на основу Општег закона о државним
архивама)25. Закон о државним архивама утврдио је надлежности
архива које су обухватале и систематско прикупљање грађе
(преузимањем, куповином, поклонима, депозитом), заштиту
архивске грађе ван архива и вршење инспекције у том циљу.
Законом су имаоци грађе обавезани да је чувају, сређују, излучују и
да пописе достављају надлежном архиву.
Мрежи архива у Србији припала је и Градска државна архива
у Светозареву. Оснивањем Градске државне архиве у Светозареву
6.12.1951. године за исто подручје надлежности сем левачког среза
(припао Градској државној архиви у Крагујевцу) заштита архивске
грађе ван архива добија додатни замах. У току 1952.године у
Градску државну архиву стижу многи иозвештаји о стању архивске
грађе у срезовима, нпр. извештаји из школа у Параћину, из села
28

24
25

Сл. гласник НРС. бр. 4, 1951.
Сл. лист ФНРЈ. бр. 12, 1950.
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беличког среза, из предузећа Јухор, Будућност, Фабрике квасца и
слада из Светозарева. На основу извештаја из градова и срезова
састављени су табеларни прегледи и по један примерак послат је
Савету за просвету НР Србије и Државној архиви НР Србије.
Покренута је и акција откупљивања историјско – архивског
материјала од приватних лица и примања истог на поклон26.
У циљу спречавања даљег пропадања и уништавања грађе
ван архива Влада ФНРЈ 1952. године донела је два прописа: Решење
о шкартирању архивског материјала27 и Упутство о прикупљању,
чувању и повременом шкартирању архивског материјала28. Решењем
о чувању архивског материјала државна надлештва, установе и
предузећа, задружне и друштвене организације и њихове установе и
предузећа обавезани су да чувају архивски материјал који се код
њих налази и да предузимају мере на спречавању уништавања
материјала. Упутством о прикупљању, чувању и повременом
шкартирању архивског материјала први пут је дефинисан архивски
материјал29 и регулисан поступак шкартирања. Предвиђено је било
да се шкартирање врши само у државној архиви, у изузетним
случајевима у регистратурама, али комисијски, на основу записника
и одобрења надлежне државне архиве. Архивски материјал настао
пре ослобођења могао се шкартирати само у државној архиви.
Таксативно су наведене 22 категорије непотребног материјала30 који
се може шкартирати.Сваки архив имао је право да на свом подручју
врши надзор над чувањем архивског материјала, док су сви они код
26

Под историјско-архивским материјалом подразумевало се следеће: 1) званична акта,
списи и документа разних установа, надлештава итд. из ранијих година до 1941. године
закључно; 2) званична документа, приватна писма, разне слике из НОБ-а 1941-1945 ; 3)
архиве приватних друштава и организација до 1945. године нпр. књижевно-уметничких,
певачких,спортских,занатских,трговачких,добротворних и других удружења.
27
Сл. лист ФНРЈ бр. 8, 1952.
28
Исто
29
У архивски материјал укључени су списи (акта) и други документи, као и деловодни
протоколи, регистри и друге књиге,који су, без обзира у које време, настали у раду
државних надлештава и установа, предузећа под принудном управом државних органа,
задружних и друштвених организација и њихових органа и предузећа.
30
У непотребни материјал сврстани су списи и документи масовног и шаблонског
карактера, као и помоћни административни материјал који не представља никакав значај ни
за научно проучавање, ни за извештајну или практичну употребу.
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којих се налазио архивски материјал били дужни да архивима
омогуће вршење надзора. Када је реч о архивама установа које су
престале са радом, оне су биле обавезне да своју грађу предају
својим правним наследницима, а уколико их није било, архивалије
су се морале предати надлежном архиву.
На основу овог Упутства, Градска државна архива у
Светозареву дала је сагласност на шкартирање непотребног
материјала 1952. године предузећима „Јухор” и „Поморавље” из
Светозарева. Међутим, и поред нормираног поступка шкартирања у
неким регистратурама и даље је на овом плану игнорисана Градска
државна архива. Један од случајева шкартирања без сагласности
Архиве у Светозареву забележен је у Среском народном одбору у
Ћуприји 1953. године, где је неовлашћено формирана комисија која
је извршила шкартирање ради чишћења просторија.

Решење о формирању комисије за излучивање безвредног регистратурског
материјала предузећа „Поморавље” у Светозареву

30

Реорганизација државне управе вршена током 1952. године
створила је државним архивама у Србији обавезу преузимања на
одређено време архивског материјала ликвидираних државних
установа. Уз пуно мука да се нађе одговарајући простор за смештај,
Градска државна архива у Светозареву преузела је архиву дирекције
Државног житног фонда у количини од неколико хиљада килограма.
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Љубиша Вујић је своја запажања о канцеларијском и
архивском пословању у регистратурама сумирао у извештају
државној Архиви НРС у коме се између осталог каже: „[…]
Приликом обиласка одбора, установа итд. наилазио сам архиве
несређене, а у појединим регистратурама које су по деловодном
протоколу имале по 15 000-20 000 бројева (пример–Срески одбор
Параћин, Деспотовац, ГНО Параћин) а нису уопште водиле никакав
регистар. Па када је такво стање у регистратурама руководећим,
може се замислити шта је тек у мањим народним одборима,
установама итд.
Сада је интервенцијом и ургирањем поправљено стање и у
свима руководећим одборима се воде све књиге предвиђене по
упутствима. У предузећима има разлике, јер нека воде све књиге
предвиђене по упутствима, а нека уопште не воде регистар већ само
копију писама наводећи да им је тако поручено на семинару у
Врњачкој Бањи, који је одржан пре неколико година. Иначе, има још
регистратура које не воде никакав регистар, само услед малог броја
службеника немогућност је контролисања истих.
Ова установа само једанпут годишње врши обилазак СНО и
НОГО тј. центара срезова и према буџетским могућностима цео
посао обави за три до четири дана, којом приликом поред обезбеђења архива проверава местимично и рад по регистратурама [...]
[...] види се да су поједине саме руководеће власти биле
занемариле своје личне регистратуре на само не водећи регистре већ
су често у регистратури постављали нове и неуке службенике, који
су се тешко сналазили у послу. Сада је се доста поправило а
нарочито по предавању појединих архива отпаду и тешкоћа око
прибављања доказа за радни стаж [...]
[...] Поједини одбори су свесни важности и регистратура
поставили поверенике за архиве, као на пример СНО у Ћуприји
друга Душана Матовића, НОГО у Ћуприји друга Стојана
Слепчевића, а СНО у Свилајнцу обећао ми је пре три дана да ће и
они поставити за повереника неко лице.”31
31

31
Извештај Државној архиви НРС од 22.04.1955. (бр. 75)
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Новом попису архивске грађе у свим регистратурама
приступило се 1957.године. То је рађено обиласцима, дописима и
преко повереника који су постављени коначно у свим општинама.
Попис је приведен крају 1962. године и обухватио је 1352
регистратуре са око 30 000 дужних метара архивске грађе и
регистратурског материјала. Устројене је картотека пописа на
основу које је констатовано да у већини регистратура заштита
архивске грађе није достигла задовољавајући ниво.
За архивирање и заштиту архивске грађе и регистратурског
материјала у регистратурама од великог заначаја била је Уредба о
канцеларијском пословању из 1957.године32. Уредбом је на
јединствен начин регулисано канцеларијско пословање органа
управе, установа и других организација које врше јавна овлашћења,
почев од тренутка добијања, односно настанка акта, па до његовог
архивирања и чувања. По први пут се уводи систем архивских
знакова, где архивска ознака представља организациону јединицу и
групу послова којој предмет по свом садржају припада.
Усвајањем новог распореда рада у Архиву 1963. године
организована је служба зе регистратуре (Спољна служба). Ова
служба убрзо приступа новој анализи стања архивске грађе и
регистратурског материјала код свих ималаца на терену и давању
стручних упутстава о вођењу, чувању, сређивању и припремању
архивске грађе за преузимање и излучивању безвредног регистратурског материјала. Са радницима задуженим за архиву у регистратурама успостављен је ближи контакт све у циљу да њихов рад и
услови рада добију виши ниво. Захваљујући овим активностима
само у прериоду 1964-1970. преузето је 140 архивских фондова. До
значајног преузимања фондова дошло је 1968. године, када је преузето 40 архивских фондова који су настали до 15.05.1945. године.
Спољна служба Историјског архива среза Светозарево није
занемаривала ни архивску грађу у црквама и манастирима. У 1966.
години извршен је попис црквених архива у 33 регистратуреАрхијерејског намесништва Беличког, а наредне године пописане су
42 црквене архиве.
32

32

Сл. лист ФНРЈ бр. 50, 1957.
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Размах активности Спољне службе у овом периоду био је
омогућен новим законским прописима, односно Општим законом о
архивској грађи33 и Законом о архивској грађи и архивској служби34.
Општи закон о архивској грађи увео је појам регистратурски
материјал, наводећи да је он састављен од списа, фотографија и
фонографских снимака и на други начин састављених записа и
докумената, као и од књига и картотека о евиденцији тих списа,
записа и докумената који су примљени или настали у раду
друштвено-политичких заједница и њихових органа, радних и
других организација, док су од значаја за њихов текући рад или док
из тог регистратурског материјала није одабрана архивска грађа која
ће се трајно чувати. Закон је у архивску грађу укључио сав изворни
и репродуковани (писани, цртани, штампани, фотографисани,
филмовани, фонографисани, или на други начин забележени)
документарни материјал од значаја за историју и друге научне
области, за културу уопште и друге друштвене потребе, који је
настао у раду ранијих државних органа и организација на
територији коју обухвата СФРЈ, друштвено-политичких заједница,
радних и других организација, грађанских правних лица и
појединаца, без обзира кад и где је настао. Заштита архивске грађе
заснована је на начелима евидентирања, прикупљања, сређивања и
одржавања, чиме се обезбеђује од оштећења, уништења и нестајања.
Предвиђено је да службу заштите врше архиви. Закон о архивској
грађи и архивској служби из 1967. године одредио је шта се
подразумева под имаоцем регистратурског материјала–то је
државни орган, радна или друга организација у чијем је раду
регистратурски материјал примљен или је настао. Поменуте имаоце
Закон је обавезао да грађу чувају од уништења, оштећења и
нестајања, да грађу пријављују надлежном архиву као и све промене
у вези са грађом. Архив је о архивској грађи и регистратурском
материјалу на терену морао да води евиденцију и добио је право да,
уколико утврди недостатке у чувању и одржавању архивске грађе и
регистратурског материјала од стране ималаца, налаже предузимање
потребних мера за њихово правилно чување и стручно одржавање.
33
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Сл. лист ФНРЈ бр. 48, 1964.
Сл. гласник СРС бр. 12,1967.
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Утврђивање рокова у којима се врши комисијско предавање
архивске грађе Закон је препустио споразумном договору између
имаоца и архива, уз горњу границу од 30 и доњу границу од 10
година од настанка архивске грађе.
Корак напред у раду Спољне службе учињен је 1969. године
устројавањем следећих евиденција: регистра, картотеке, досијеа и
регистра организација престалих са радом. Евиденције су уведене у
складу са Упутством о евидентирању регистратура, архивске грађе и
регистратурског материјала Архивског већа Србије. Евиденцијама је
омогућено стварање јасније слике о стању архивске грађе и
регистратурског материјала у регистратурама.
Исте године Извршно веће СР Србије донело је Уредбу о
канцеларијском пословању органа управе35. Уредба је значајна због
увођења система картотеке, на бази класификације предмета по
материји у 10 главних група (0-9). На основу Уредбе, Архив Србије
је у сарадњи са Републичким секретаријатом за правосуђе и општу
управу донео Упутство о начину вођења и коришћења архивске
књиге органа управе36.
По Упутству, писарнице органа управе биле су дужне да воде
архивску књигу као општи инвентарни преглед целокупног
регистратурског материјала насталог у органу управе. Препис
архивске књиге за протеклу годину органи управе били су дужни да
достављају надлежном архиву најкасније до краја наредне године.
Језгро активности Спољне службе током 70-их година
прошлог века чинило је настојање да се у регистратурама, прво у
органима власти, а касније у привредним и другим организацијама,
донесу листе категорија регистратурског материјала са роковима
чувања. Листе су, према Начелима о одабирању архивске грађе из
регистратурског материјала37, замишљене као основа за излучивање
безвредног регистратурског материјала.
Обавеза стваралаца архивске грађе и регистратурског
материјала да имају листу категорија регистратурског материјала са
35
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Сл. гласник СРС бр. 48, 1969.
Сл. глсник СРС бр. 9, 1970
37
Сл. лист СФРЈ бр. 12, 1968.
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роковима чувања била је предвиђена и Законом о заштити
културних добара38 који је у циљу јединственог регулисања система
заштите културних добара донет 1977. године. Закон је значајан и
због одредаба које се односе на обавезу регистратура да имају
нормативни акт о канцеларијском и архивском пословању и основну
евиденцију о регистратурском материјалу. Законом су регистратуре
биле дужне и да врше одабирање архивске грађе и излучивање
безвредног регистратурског материјала. За предмет преузимања
утврђена је сређена и пописана архивска грађа старија од 30 година.
Активности Историјског архива у Јагодини на заштити
архивске грађе ван архива биле су обележене и одржавањем више
саветовања. У циљу упознавања имаоца архивске грађе са обавезама
из Закона о заштити културних добара из 1977. године, Архив је
1979. године организовао саветовање са темом Спровођење Закона о
заштити културних добара у односу на имаоце и ствараоце
архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива.
Саветовању је присуствовало 102 представника из друштвенополитичких заједница, друштвено-политичких организација и
других организација са подручја надлежности Архива.
Ново саветовање одржано је децембра 1981. године. Оно је
било организовано за регистратуре из области школстава и имало је
тему Заштита, смештај, чување и одабирање архивске грађе за
школе.
За организације у привреди јуна 1984. године одржано је
саветовање на тему: Заштита архивске грађе и примена законских
прописа.
Републички комитет за културу 1984. године донео је
Упутство о мерама заштите архивске грађе и регистратурског
материјала у случају непосредне ратне опасности и у рату39.
Упутством је предвиђено да се мере заштите архивске грађе и
регистратурског материјала утврђују плановима одбране
друштвено-политичких заједница и њихових органа, организација
удруженог рада и других самоуправних организација. Упутством су
38
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Сл. гласник СРС бр. 28, 1977.
Сл. гласник СРС бр. 25, 1984.
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архивска грађа и регистратурски материјал оперативног карактера
дибили ознаку О, док је ознаком Р требало да буде обележена грађа
која садржи податке за општенародну одбрану, друштвену
самозаштиту и безбедност земље. За архивску грађу означену са Р
као посебна мера заштите било је предвиђено и микрофилмовање.
Архив у Јагодини је 1989. године одржао саветовање о
примени Упутства о мерама заштите архивске грађе и
регистратурског материјала у случају непосредне ратне опасности и
у рату. Саветовању, чији циљ је био и размена искустава у надзору
над применом Упутства, присуствовали су радници спољних
служби архива Ужица, Чачка, Крагујевца, Новог Пазара и Крушевца.
Тада су усвојени следећи закључци: 1) Упутство о мерама заштите
архивске грађе и регистратурског материјала у случају непосредне
ратне опасности и у рату, код ствараоца архивске грађе и
регистратурског материјала на примењује се у потпуности; 2)
Покренути иницијативу код надлежних органа друштвенополитичке заједнице о опремању техником за микрофилмовање; 3)
Надзор над применом Упутства заједнички врше инспекцијске
служба Архива и Секретаријат за народну одбрану; 4) Сви
ствараоци и имаоци архивске грађе су у обавези да своју архивску
грађу доведу до ступња примене Упутства о мерама заштите
архивске грађе и регистратурског материјала у случају непосредне
ратне опасности и у рату; 5) Покренути иницијативу да се постојећи
законски прописи допуне са прецизно утврђеним обавезама
субјеката који спроводе мере посебне заштите; 6) Преко Заједнице
Архива Србије треба покренути иницијативу за доношење
јединственог закона о заштити културних добара који би се
примењивао на читавој територији Србије.
Од свих иницијатива реализацију је доживео једини предлог
за доношење новог закона. Закон о заштити културних добара40
усвојен 1990. године први пут је предвидео заштиту архивске грађе
и регистратурског материјала на територији читаве Републике
Србије. Овим законом архиви су добили право активне
легитимације у погледу остваривања мера заштите, односно право
подношења предлога кривичних и прекршајних поступака.
36
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Закон о културним добрима важио је само четири године,
пошто је већ 1994. године усвојен нов Закон о културним добрима41.
Међутим, он није донео новине у погледу заштите архивске грађе и
регистратурског материјала. Док пишемо овај текст нацрт новог
закона о културним добрима налази се на јавној расправи.
Новина у раду спољне службе Историјског архива у Јагодини
након доношења Закона о културним добрима 1994. године јесте
увођење аутоматске обраде података.
Данас Архив у Јагодини, на подручју своје надлежности које
обухвата Поморавски округ, има 512 регистратура (просвета–56,
култура–20, здравство–5, социјално осигурање, органи власти и
судство–41, привреда–72, банке и осигуравајући завод–5,
манастири, црквене и верске установе– 105 и разна друштва,
организације и удружења–116). Број регистратура биће већи по
окончању израде новог регистра регистратура којим ће се
обухватити и приватна предузећа.
У погледу пружања стручне помоћи регистратурама Архив је
изузетно активан. Од 1996. до 2000. године радници Архива су
извршили одабирање архивске грађе у 20 регистратура.
Због недостатка смештајног простора и врло неповољних
услова чувања архивске граће, Архив у Јагодини није у могућности
да преузима архивску грађу.
Проблеми са којима се сусретало у свом раду бивше
Архивско средиште у Светозареву, на жалост, актуелни су и данас–у
многим регистратурама потцењује се вредност чувања архивске
грађе и регистратурског материјала у сређеном и безбедном стању, а
на посао архивара гледа се са презиром. Таквом приступу нарочито
је допринела минула деценија испуњена осиромашењем
становништва и борбом за одржањем голе егзистенције. Решење
ваља наново тражити у активностима усмереним ка рађању спознаје
о значају чувања архивске грађе. То је задатак не само за Архив, него
и за ширу културну политику.

41
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Сл. гласник РС бр. 71, 1994.
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Матична књига рођених (Збирка матичних књига 1837 - 1902.)
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ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ
(СЛУЖБА ДЕПОА)

Данас, када смо закорачили у XXI век и када прослављамо
педесет година постојања и рада Архива у Јагодини, жалосно је што
морамо да констатујемо да смо се вратили на почетак у погледу
смештајног простора-депоа.
Још у VI веку цар Јустинијан је у свом декрету истакао значај
архива и архивске грађе: „Нека твоја Еминенција нареди за сваку
провинцију да се у градовима уреде јавне зграде у којима би
дефензори (градски чиновници) могли смјестити писане споменике;
уједно нека изаберу некога тко ће списе чувати да се не би оштетили
и да би они који их буду тражили могли да их пронађу. Дакле
дефензори морају основати архив и што је до сада (у том погледу) у
градовима били пропуштено нека се исправи”.42
Како тада, тако и данас, циљ сваког архива лежи у настојању
да се драгоцена архивска грађа сачува и учини приступачном. Али,
поставља се питање како остварити тај циљ када је простор за
смештај архивске грађе-депо, увек била болна тачка свих архива, па
тако и нашег.
Због недостатка смештајног простора, Архивско средиште у
Светозареву је свој рад усмеравало ка заштити архивске грађе на
терену. Нису вођене никакве књиге из којих би се давале одређене
информације, јер се чекало упутство ради вођења једнообразних
књига. У Архиву је вођен само привремени списак фондова, а сва
администрација је вођена преко Градског народног одбора у
Светозареву.
39
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Прве просторије које је Архивско средиште добило за
смештај архивске грађе, биле су неадекватне и нехигијенске, са
подом поплочаним циглом.
Проблеми са смештајем архивске грађе нису решени ни
оснивањем Градске државне архиве, које користи исте просторије.
Током целе 1951. и 1952. године радници Архива су
настојали да добију адекватнију зграду за рад и смештај грађе што
се може видети из бројних дописа Министарству културе у Београду
и Савету за просвету и културу при градској општини у Светозареву.
Тек крајем 1952. године тачније 24. децембра Градска државна
архива добила је друге просторије које такође нису биле довољне за
смештај за смештај архивске грађе. Опет се радило само о једној
просторији у приватној кући, а када се маја 1953. године из те куће
иселила Трговинска комора, добили смо још једно одељење. Одмах
је набављен потребан инвентар, између осталог и четири сталаже за
смештај архивске грађе. Исте године у Архив је смештена архивска
грађа Базе државног житног фонда, која је била преузета у дрвеним
сандуцима и као таква морала бити смештена у шупи.
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Дуги низ година Архив је имао доста сметњи у раду, јер ни
градска влада, а ни људи уопште, нису увиђали прави значај
постојања једне такве установе. Тако се догодило да је Архив 1954.
године морао од градског отпада да откупи остатак архиве
предузећа „Липар”. Много архивске грађе је пропадало по
подрумима предузећа, јер није било простора у депоу да се та грађа
преузме. Простор од 73 м2 није задовољавао потребе за заштитом
огромне, и веома вредне, архивске грађе која је лежала на терену
изложена пропадању. Да би се та ситуација донекле ублажила,
Архив је добио 1954. године још једну просторију (магацин) за
смештај архивске грађе у улици Хајдук Вељка број 9.
После осам година рада и постојања, у Архиву је било 27
делимичних и грубо сређених фондова.
Први руководилац Службе депоа била је Радмила Тошић.
Њен задатак је био да несређене фондове уведе у Улазни инвентар,
а за сређене уради Сумарне инвентаре, што је она веома успешно и
чинила.
Поједина грађа која је долазила са терена била је у лошем
стању. Трабало је извршити конзервацију важнијих докумената, па
су радници током 1957. и 1958. године радили на ручној
конзервацији - заштити архивске грађе.
Следеће године нису преузимани нови фондови, јер је
установа још увек била у истим просторијама. Радило се на грубом
сређивању - унутар фондова материјали су издвајани по годинама и
увођени у Улазни инвентар. Пошто је архивска грађа претежно
преузимана без записника о примопредаји, било је отежано
уношење потребних података у Улазни инвентар. Често су радници
Архива, због скученог простора, морали да врше шкартирање
(бацање) непотребне грађе и тако створе простор у свом депоу за
пријем нових фондова.
Преузимање архивских фондова вршено је више него
ранијих година тек 1962. године, јер је било у изгледу добијање
нових просторија. Преузето је укупно 550 дужних метара грађе и
смештено у пријемни магацин.
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Архив је нове просторије добио 1963. године, а бивши срез
Светозарево обезбедио је материјална средства за адаптацију и
опрему зграде. Поред тога што је зграда адаптирана, од тог новца
направљено је 28 полица за депое сређене и несређене грађе. Зграда
се састојала од приземља и спрата. У приземљу су била два депоа,
један је служио за смештај сређене, а други за смештај несређене
грађе. Обе просторије су имале 100 м 2 и 35 полица у које је могло
да се смести 630 дужних метара архивске грађе. Пошто је зграда
имала и спрат, ту је била и једна просторија од 13м2 која је служила
за преузимање и вођење евиденције о архивској грађи. Исте године
служба добија и архивског манипуланта Миомира Николића.
Пуних десет година Архив је радио у овој згради да би се
1973. године преселио у стару зграду Учитељске школе. И ова
зграда има приземље и спрат. Архив је добио приземље, где се и
данас налази, а на спрату је остао интернат за смештај ђака
Учитељске школе. У приземљу су биле и радне просторије и депои
за смештај архивске грађе све до 1976. године, када је павиљон
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бивше Учитељске школе адаптиран у радне просторије, а цело
приземље је од тада служило за смештај грађе, односно за депое.
Најзад је могло да се каже да је Архив добио адекватан смештајни
простор од 800 м2 . Али, већ после пет година показало се да те
просторије нису здраве за смештај грађе. На спољним зидовима
зграде, чија је ширина 90 цм, појавила се влага. Зато се 1977. године
прибегло хоризонталнoj хидроизолацији зидова, али је влага и даље
угрожавала зграду.Такође, догодила се још једна нежељена ствар. На
спрату је експлодирао бојлер, па је интернат пресељен у другу
зграду и тек тада почињу проблеми Архива. Зграда депоа је почела
све више да пропада, а на појединим местима и да прокишњава чак
до приземља. Надамо се да ће овај наш проблем убрзо бити решен
како би се сачувала вредна архивска грађа коју ова установа
поседује.
У депоима Историјског
архива у Јагодини, налази се
око 4500 дужних метара
архивске грађе, односно 325
фондова и 9 збирки који су
обрађени у Водичу архива, као
и педесетак фондова преузетих
по објављивању Водича. До
1984.године, фондови у депоу
смештани су оним редом којим
су и улазили у Архив. Након
тога, радници ове службе су све
фондове у депоу поређали
онако како су дати у Водичу, а
затим урадили Топографски
показивач, како би њихов рад
био експедитивнији. Депои
Архива у Јагодини опремљени
су дрвеним и металним
полицама. Закон налаже да сва
грађа буде смештена у металне
полице, јер је самим тим
заштићена од пропадања и

Детаљ из депоа
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могућности паљења. С обзиром да су то неке наслеђене ствари,
изградњом нове зграде Архив ће бити у могућности да своје депое
опреми, не само металним полицама и орманима, већ и свим савременим уређајима за чување и коришћење архивске грађе-рачунарима, ласерским штампачима, опремом за конзервацију грађе и др.
У локалним архивима, где је обим грађе и број запослених
знатно мањи од градских и републичких архива, формирани су
информативни центри при служби депоа. Ова служба је у ствари
кичма сваког архива, па и нашег. Спољна служба своје спискове о
преузимању архивске грађе предаје са грађом Служби депоа, а
Служба сређивања, након обраде фонда, такође предаје и сва
информативна средства: спискове, аналитичке или сумарне
инвентаре.
Служба депоа у свом информативном центру располаже са
огромним бројем информативних средстава. Најпре треба поменути
Улазни инвентар или књигу пријема архивске грађе, у коју се уносе
сви потребни и општи подаци о фонду који се преузима.
Аналитички и Сумарни инвентари пружају детаљније податке о
фондовима, као на пример детаљан попис књига и кутија са
граничним годинама и врстом грађе која се налази у одређеним
кутијама. У току је израда Досијеа фондова који ће у ствари
представљати „личну карту” фонда. Урађен је и Регистар културних
добара са 171 уписаном јединицом фондова и збирки, које се
евидентирају ка културно добро и који је ушао у Централни
регистар културних добара при Архиву Србије у Београду.
Најобимније и драгоцено информативно средство је „Водич кроз
архивску грађу” који је приредила Радмила Тошић.
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Граничне године архивске грађе која се налази у депоу су
1823. и 1998. Збирка „Поклони и откуп” обухвата период од 1823. до
1921. године и има документе на српском, руском, немачком и
турском језику. Веома вредна и драгоцена је „Збирка матичних
књига рођених, венчаних и умрлих” за период 1837-1916. година.
Ова збирка обухвата црквене општине: Јагодину, Бунар, Свилајнац,
Војску, Гложане, Грабовац, Дубницу, Кушиљево, Седларе,
Црквенац, Јовац, Деспотовац, Медвеђу и Велики Поповић. Наравно,
није исти распон година за свако место, па је самим тим велика
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штета што књиге нису сачуване за будућа покољења. Картографска
збирка садржи мапе, карте и планове од XVI до XX века. Што се
тиче архивске грађе из XIX века, значајно је Начелство округа
Моравског-Ћуприја 1839-1918, Суд општине параћинске-Параћин и
Суд општине ћупријске-Ћуприја, 1839-1918. Остали фондови су из
XX века.
Рад Службе депоа и информативног центра заснива се на
чувању архивске грађе у депоу и њеном издавању на сређивање и
обраду. Такође, ова служба издаје и архивску грађу корисницима
услуга-истраживачима, пружајући све информације које су им
потребне.
Последњих година повећано је интересовање за архивску
грађу и њено коришћење, тако да Архив прими просечно 500 захтева
годишње по разним основама. Најчешће су то захтеви везани за
конфискацију, национализацију или експропријацију, грађевинске
дозволе, уверења из матичних књига, судске пресуде и друго.
У овој служби данас раде Нада Стојановић, Животије Матић,
Небојша Веселиновић и Бобан Поповић.

Преглед архивских фондова и збирки
(Према Водичу из 1984. године)
1. Начелство округа моравског-Ћуприја
2. Суд општине параћинске-Параћин
3. Суд општине ћупријске-Ћуприја
4. Начелство среза беличког-Јагодина
5. Начелство среза левачког-Рековац
6. Градско поглаварство-Јагодина
7. Општина мијатовачка-Мијатовац
8. Општина параћинска-Параћин
9. Општина ћупријска-Ћуприја
10. Општина шантаровачка-Шантаровац
11. Градско поглаварство-Јагодина
12. Општина беочићска-Беочић
13.Општина дубочка-Дубока

1839-1918
1839-1918
1839-1918
1918-1941
1918-1941
1918-1941
1918-1941
1918-1941
1918-1941
1918-1941
1941-1944
1941-1944
1941-1944
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14. Општина мијатовачка-Мијатовац
15. Општина параћинска-Параћин
16. Општина вароши Ћуприја-Ћуприја
17. Општина шантаровачка-Шантаровац
18. Скупштина општине Деспотовац-Деспотовац
19. Скупштина општине Параћин-Параћин
20. Скупштина општине Рековац-Рековац
21. Скупштина општине Светозарево-Светозарево
22. Скупштина општине Свилајнац-Свилајнац
23. Скупштина општине Ћуприја-Ћуприја
24. Народни одбор округа моравског-Светозарево
25. Народни одбор среза деспотовачког-Деспотовац
26. Народни одбор среза параћинског-Параћин
27. Народни одбор среза левачког-Рековац
28. Народни одбор среза беличког-Светозарево
29. Народни одбор среза Светозарево-Светозарево
30. Народни одбор среза ресавског-Свилајнац
31. Народни одбор среза раваничког-Ћуприја
32. Народни одбор општине Багрдан
33. Народни одбор општине Батинац
34. Народни одбор општине Белушић
35. Народни одбор општине Белица
36. Народни одбор општине Беочић
37. Народни одбор општине Бигреница
38. Народни одбор општине Бобово
39. Народни одбор општине Балајнац
40. Народни одбор општине Бресје
41. Народни одбор општине Буковче
42. Народни одбор општине Бунар
43. Народни одбор општине Балајнац
44. Народни одбор општине Бељајка
45. Народни одбор општине Богава
46. Народни одбор општине Буковац
47. Народни одбор општине Брестово
48. Народни одбор општине Велика Пчелица

1941-1944
1941-1944
1941-1944
1941-1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944-1947
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1955-1962
1944-1955
1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1962
1944-1955
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1962
1952-1955
1944-1955
1945-1955
1952-1955
1952-1955
1944-1955
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49. Народни одбор општине Велике Сугубине
50. Народни одбор општине Винорача
51. Народни одбор општине Вирине
52. Народни одбор општине Влашка
53. Народни одбор општине Војска
54. Народни одбор општине Витанце
55. Народни одбор општине Велики Поповић
56. Народни одбор општине Главинци
57. Народни одбор општине Главица
58. Народни одбор општине Глоговац
59. Народни одбор општине Гложане
60. Народни одбор општине Горња Мутница
61. Народни одбор општине Грабовац
62. Народни одбор општине Грабовица
63. Народни одбор општине Добра Вода
64. Народни одбор општине Доње Видово
65. Народни одбор општине Доња Мутница
66. Народни одбор општине Доњи Рачник
67. Народни одбор општине Доње Штипље
68. Народни одбор општине Драгово
69. Народни одбор општине Драгоцвет
70. Народни одбор општине Драгошевац
71. Народни одбор општине Дубока
72. Народни одбор општине Дубље
73. Народни одбор општине Дулене
74. Народни одбор општине Жидиње
75. Народни одбор општине Жупањевац
76. Народни одбор општине Златово
77. Народни одбор општине Извор
78. Народни одбор општине Исаково
79. Народни одбор општине Јовац
80. Народни одбор општине Јеловац
81. Народни одбор општине Језеро
82. Народни одбор општине Калудра

1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1952-1955
1944-1955
1944-1959
1952-1955
1952-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1952-1955
1952-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1955
1944-1955
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83. Народни одбор општине Комаране
84. Народни одбор општине Кончарево
85. Народни одбор општине Кочини Село
86. Народни одбор општине Крушар
87. Народни одбор општине Кушиљево
88. Народни одбор општине Ланиште
89. Народни одбор општине Лебина
90. Народни одбор општине Ловци
91. Народни одбор општине Лоћика
92. Народни одбор општине Ломница
93. Народни одбор општине Липовица
94. Народни одбор општине Мајур
95. Народни одбор општине Мијатовац
96. Народни одбор општине Милошево
97. Народни одбор општине Мириловац
98. Народни одбор општине Медвеђа
99. Народни одбор општине Милива
100. Народни одбор општине Надрље
101. Народни одбор општине Опарић
102. Народни одбор општине Остриковац
103. Народни одбор општине Паљане
104. Народни одбор општине Пањевац
105. Народни одбор општине Плана
106. Народни одбор општине Плажане
107. Народни одбор општине Поповац
108. Народни одбор општине Поповњак
109. Народни одбор општине Поточац
110. Народни одбор општине Превешт
111. Народни одбор општине Рабеновац
112. Народни одбор општине Равна Река
113. Народни одбор општине Ратковић
114. Народни одбор општине Рашевица
115. Народни одбор општине Ресавица
116. Народни одбор општине Рибаре

1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1957
1944-1962
1944-1955
1944-1957
1944-1957
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1957-1962
1944-1955
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117. Народни одбор општине Својново
118. Народни одбор општине Седларе
119. Народни одбор општине Секурич
120. Народни одбор општине Сење
121. Народни одбор општине Сењски Рудник
122. Народни одбор општине Сибница
123. Народни одбор општине Сикирица
124. Народни одбор општине Сиљевица
125. Народни одбор општине Сиоковац
126. Народни одбор општине Сладаја
127. Народни одбор општине Стењевац
128. Народни одбор општине Стрижа
129. Народни одбор општине Стрмостен
130. Народни одбор општине Стубица
131. Народни одбор општине Супска
132. Народни одбор општине Трешњевица
133. Народни одбор општине Цикот
134. Народни одбор општине Црквенац
135. Народни одбор општине Чепуре
136. Народни одбор општине Шантаровац
137. Народни одбор општине Врановац
138. Прва стамбена заједница Светозарево
139. Фонд за стамбену изградњу-Светозарево
140. Окружни суд-Јагодина
141. Окружни суд-Ћуприја
142. Гимназија „Вук Караџић”-Параћин
143. Гимназија „Светозар Марковић”-Светозарево
144. Виша гимназија-Свилајнац
145. Гимназија „Поморавски хероји”-Ћуприја
146. Учитељска школа „Сретен Аџић”-Светозарево
147. Индустријско рударска школа-Сисевац
148. Женска сручна школа-Деспотовац
149. Женска сручна школа-Рековац
150. Женска сручна школа-Светозарево

1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1959
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1957
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1955
1944-1952
1959-1965
1960-1965
1823-1941
1824-1941
1878-1961
1869-1980
1877-1960
1909-1980
1898-1972
1945-1956
1953-1956
1923-1958
1897-1957
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151. Женска сручна школа-Свилајнац
1902-1956
152. Женска сручна школа-Ћуприја
1904-1957
153. Стручна школа за учененике у индустрији и
занатству-Багрдан
1947-1952
154. Школа за ученике у привреди
Грађевинског предузећа „Трудбеник”-Светозарево 1949-1952
155. Стручна школа за ученике у привреди „1. мај”Светозарево
1906-1967
156. Школа за квалификоване раднике
Драгош-Свилајнац
1919-1978
157. Школа за квалификоване раднике
„Миодраг Новаковић-Џуџа”-Ћуприја
1919-1980
158. Специјална пољопривредна школа ратарског
смера-Ћуприја
1922-1950
159. Школа за опште образовање радника-Параћин
1948-1962
160. Радничка гимназија Свилајнац
1944-1955
161. Школа за опште образовање радника-Свилајнац
1958-1962
162. Школа за опште образовање радника-Ћуприја
1948-1957
163. Државни покретни течај за домаћице-Дубље
1943-1944
164. Државни покретни течај за домаћице-Рибаре
1944
165. Државни покретни течај за домаћице-Сење
1943-1944
166. Основна школа Народни херој
„Јоца Милосављевић”-Багрдан
1850
167. Основна школа „Дан младости”-Белушић
1868
168. Основна школа „Бранко Радичевић”-Бунар
1890
169. Основна школа „Момчило Поповић”-Бусиловац
1890
170. Основна школа „Стеван Синђелић”-Велики Поповић
1880
171. Основна школа у Војсци
1893
172. Основна школа „Ђура Јакшић”-Глоговац
1840
173. Основна школа „Стеван Синђелић”-Грабовац
1851
174. Основна школа „Деспот Стеван Високи”-Деспотовац
1878
175. Основна школа „Бранко Крсмановић”-Доња Мутница 1844
176. Основна школа „Јован Јовановић Змај”-Доње Видово
1847
177. Основна школа „Душан Поповић”-Драгово
1843
178. Основна школа-Драгоцвет
1899
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179. Основна школа „Др Александар Белић”-Дреновац
1897
180. Основна школа „Рада Миљковић”-Иванковац
1920
181. Основна школа „Доситеј Обрадовић”-Коларе
1935
182. Основна школа „Бранко Радичевић”-Крушар
1894
183. Основна школа „Вук Караџић”-Лоћика
1883
184. Основна школа „Радислав Никчевић”-Мајур
1908
185. Основна школа „Јован Јовановић Змај”- Милошево
1868
186. Основна школа Опарић
1851
187. Основна школа „Ђура Јакшић”-Параћин
1839
188. Основна школа „Радоје Домановић”-Параћин
1949
189. Основна школа „25. мај”-Поповац
1847
190. Основна школа „Ђура Јакшић”-Плажане
1893
191. Основна школа „Карађорђе”-Превешт
1893
192. Основна школа „Бранко Радичевић”-Равна Река
1920
193. Основна школа „Вук Караџић”-Ресавица
1947
194. Основна школа „Светозар Марковић”-Рековац
1839
195. Основна школа „Љубиша Урошевић”-Рибаре
1848
196. Основна школа „Бошко Ђуричић”-Светозарево
1839
197. Основна школа „Јован Јовановић Змај”-Свилајнац
1839
198. Основна школа „Бранко Радичевић”-Седларе
1888
199. Основна школа „Живка Дамјановић”-Сење
1846
200. Основна школа „Доситеј Обрадовић”-Сењски Рудник 1897
201. Основна школа „Бранко Крсмановић”-Сикирица
1848
202. Основна школа „Херој Миша”-Трешњевица
1911
203. Основна школа „Ђура Јакшић”-Ћуприја
1839
204. Нижа музичка школа „Исидор Бајић”-Параћин
1955-1957
205. Градско аматерско позориште-Светозарево
1947-1962
206. Дечије обданиште Ћуприја
1946-1951
207. Општа болница Светозарево
1867-1962
208. Кредит-информ трговачки обававештајни инкасо
завод Београд
1914-1941
209. Левачка банка Рековац
1909-1946
210. Удружење занатлија за Срез деспотовачки
-Деспотовац
1910-1950
211. Удружење занатлија за Срез параћински-Параћин 1910-1950
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212. Удружење занатлија за Срез левачки-Рековац
213. Удружење занатлија за Срез белички-Светозарево
214. Удружење занатлија за Срез ресавски-Свилајнац
215. Удружење занатлија за Срез раванички-Ћуприја
216. Окружни одбор занатских удружења-Ћуприја
217. Удружење трговаца за срез белички-Светозарево
218. Удружење трговаца за срез раванички-Ћуприја
219. Фабрика салама и сухом. робе
Петар Ј. Клефиш-Јагодина.
220. Централа за стоку, месо, млеко и масноће Београд
експозитура Јагодина
221. Јовачка земљорадничка виниградарска
задруга-Јовац
222. Заједница осигурања имовине и лица
Дунав Београд-Светозарево
223. Основни савез земљорадничке задруге
среза деспотовачког-Деспотовац
224. Основни савез земљорадничке задруге
среза параћинског-Параћин
225. Основни савез земљорадничке задруге
среза левачког-Рековац
226. Основни савез земљорадничке задруге
среза беличког-Светозарево
227. Основни савез земљорадничке задруге
среза ресавског-Свилајнац
228. Основни савез земљорадничке задруге
среза раваничког-Ћуприја
229. Срески савез земљорадничке задруге.
среза Светозарево-Светозарево
230. Среска занатска комора-Деспотовац
231. Среска занатска комора-Параћин
232. Среска занатска комора-Рековац
233. Среска занатска комора-Светозарево
234. Среска занатска комора-Свилајнац
235. Среска занатска комора-Ћуприја

1910-1950
1910-1950
1910-1950
1910-1950
1933-1945
1910-1948
1910-1948
1901-1946
1941-1944
1910-1961
1947
1946-1955
1946-1955
1947-1955
1946-1955
1946-1955
1946-1955
1955-1962
1952-1956
1950-1956
1950-1956
1950-1956
1950-1956
1950-1956
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236. Занатско комунална комора
среза Светозарево-Светозарево
237. Задружно предузеће „Азбест-цемент”-Поповац
238. Метално предузеће „Младост”-Сењски Рудник
239. Дрвно индустријско предузеће „29. новембар”
-Ћуприја
240. Пољопривредно предузеће „Бостава”-Паљане
241. Лозно воћни расадник-Светозарево
242. Пољопривредно машинска станица-Светозарево
243. Добричево ергела-Ћуприја
244. Предузеће за откуп и промет стоком и стоком
и сточним производима „Сточар” -Светозарево
245. Предузеће за откуп и промет сточном храном
„Откос”-Светозарево
246. Предузеће за откуп житарица „Житопромет”
-Светозарево
247. Дирекција државног житног фонда,
филијала Београд-Светозарево
248. Градско трговинско предузеће за
снабдевање „Липар” -Светозарево
249. Предузеће за откуп и промет алкохолних и
безалкохолних пића „Србија”-Светозарево
250. Тговинско предузеће за откуп и промет сировом
кожом, отпацима и техничком масноћом „Станда”
-Светозарево
251. Предузеће за откуп и промет пољопривредних
производа „Поморавка”-Светозарево
252. Трговинско предузеће „Шумадинка”-Светозарево
253. Тговинско предузеће за промет пољопривредних
производа „Ресава” -Свилајнац
254. Тговинско предузеће „Задругар” -Свилајнац
255. Тговинско предузеће за промет отпацима
„Ресавка” -Седларе
256. Предузеће за откуп и промет пољопривредних
производа „Исхрана” -Ћуприја

1956-1960
1966-1971
1958-1971
1954-1956
1954-1958
1898-1966
1947-1950
1955-1959
1948-1950
1948-1950
1947-1951
1948-1952
1946-1949
1948-1955

1956-1957
1951-1957
1954-1962
1948-1955
1954-1960
1957-1958
1951-1954
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257. Среско предузеће за откуп и промет
пољопривредних производа „Морава” -Ћуприја
1950-1952
258. Тговинско предузеће за воће и поврће
„Морава” -Ћуприја
1954-1957
259. Среско трговачко предузеће „Морава”-Ћуприја
1952-1954
260. Предузеће за откуп стоке, прерадуи продају месо
и сухом. производана мало „Месопромет” -Ћуприја 1954-1955
261. Предузеће за откуп и промет млеком и
млечних производа „Млекопродукт”-Ћуприја
1949
262. Државни срески магацин „Раваница”-Ћуприја
1946-1951
263. Трговинска радња за промет пољопривредних
производа „Воћар”-Ћуприја
1957-1959
264. Градско комунално предузеће-Ћуприја
1951-1953
265. Биро за вођење привредних организација-Ћуприја 1954-1955
266. Државно среско угоститељско предузеће
„7. јули”-Ћуприја
1948-1952
267. Угоститељска радња „Парк” -Свилајнац
1954-1957
268. Угоститељска радња „Партизан”-Свилајнац
1954-1958
269. Угоститељска радња „Слога”-Светозарево
1954-1960
270. Угоститељска радња „Србија”-Свилајнац
1954-1957
271. Угоститељска радња „Шумадија” -Свилајнац
1954-1957
272. Туристички биро-Светозарево
1956-1963
273. Туристички биро-Ћуприја
1954-1956
274. Грађевинско предузеће „17. октобар”-Светозарево 1954-1959
275. Грађевинско предузеће „Радник”-Свилајнац
1955-1959
276. Инвалидско занатско предузеће
„Победа”-Светозарево
1948-1953
277. Занатско пекарска радња „Исхрана”-Свилајнац
1958-1959
278. Занатско предузеће „Грађа”-Ћуприја
1954-1958
279. Цигларско кречарско каменоломно предузеће
„1.мај”-Ћуприја
1949-1952
280. Предузеће за оправку грађевинских машина и
возила „Механика” -Ћуприја
1949-1952
281. Привредно занатско транспортно предузеће
„Полет”-Ћуприја
1953-1954
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282. Јорганџијско тапацирска зан. радионица
„Радиност”-Ћуприја
1958-1959
283. „Слобода” Опанчарска задруга-Кушиљево
1947-1963
284. Прва кројачка абаџијска задруга-Светозарево
1947-1952
285. Обућарска задруга-Светозарево
1946-1953
286. Занатско производна услужна опанч. задругаСветозарево
1947-1953
287. Занатско набавно продајна задруга-Свилајнац
1946-1963
288. Опанчарско грађевинска задруга-Свилајнац
1946-1950
289. Занатско обућарска задруга „Омладинац”-Свилајнац 1956-1960
290. Обућарска задруга „1.мај”-Свилајнац
1956-1957
291. Кројачка задруга „Пролетер”-Свилајнац
1954-1961
292. Ћурчијско кожухарска производно прерађивачка
задруга-Ћуприја
1949-1953
293. Земљорадничка задруга „Бобово” -Бобово
1945-1959
294. Земљорадничка задруга-Кончарево
1946-1955
295. Пољопривредна задруга „Јухор”-Рашевица
1959-1971
296. Земљорадничко млекарска задруга-Свилајнац
1955-1959
297. Сељачка радна задруга „Црвена застава”-Бобово 1949-1953
298. Сељачка радна задруга „1.мај”-Грабовац
1949-1953
299. Сељачка радна задруга-Дубље
1949-1953
300. Сељачка радна задруга „Драгош”-Луковица
1949-1953
301. Сељачка радна задруга „Победа”-Суботица
1949-1953
302. Сељачка радна задруга „Ресав” -Свилајнац
1949-1959
303. Срески комитет СКС среза левачког-Рековац
1944-1955
304. Срески комитет СКС среза беличког-Светозарево 1941-1955
305. Срески комитет СКС-Светозарево
1955-1962
306. Општински комитет СКС-Багрдан
1955-1959
307. Општински комитет СКС-Белушић
1955-1962
308. Општински комитет СКС-Бунар
1955-1962
309. Општински комитет СКС-Глоговац
1955-1959
310. Општински комитет СКС-Драгошевац
1955-1959
311. Општински комитет СКС-Светозарево
1945
312. Општински комитет СКС-Сиоковац
1955-1959
313. Срески одбор ССРН-Светозарево
1944-1962
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314. Општинска конференција ССРН-Светозарево
315. Савез синдиката ЈугославијеСреско веће-Светозарево

1944
1945-1962

316. Савез синдиката Србије-Општинско веће-Светозарево

1955

317. Савез удружења бораца НОР-а среза Светозарево 1947-1962
318. Савез комунистичке омладине Југославије
Срески комитет среза беличког-Светозарево

1941-1948

319. Народна омладина Србије Срески комитет
Среза беличког-Светозарево

1944-1955

320. Народна омладина Србије срески
комитет-Светозарево

1955-1962

321. Јагодинско опште грађанско друштво за међусобну
помоћ у случају болести и смрти-Јагодина

1893

322. Одбор за подизање споменика
палим борцима-Јагодина

1922-1931

323. Спорт клуб Карађорђе-Јагодина

1942-1944

324. Срески рукометни пододбор-Светозарево

1955-1960

325. Локомотива фискултурно друштво-Светозарево
326. Поклони и откупи

1946
1823-1921

327. Збирка матичних књига

1837

328. Збирка докумената о радничком покрету и НОР-у

1904

329. Картографска збирка 16-20 век
330. Збирка мемоарске грађе о радничком покрету и НОР-у 1918
331. Збирка плаката 19-20 век
332. Збирка фотографија 19-20 век
333. Збирка микрофилмова 1565
334. Збирка печата
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Преглед преузетих архивских фондова
у периоду од 1984. до 2001. године
1. Матичне књиге-Деспотовац
2. Општински одбор црвеног крста-Светозарево
3. Универзал-Бусиловац
4. Предузеће мешовитом робом „Левачки гај”-Рековац
5. НОО Јеловац
6. Пољопривредна задруга „Напредак”-Ћуприја
7. Угоститељска радња „Париз”-Светозарево
8. Предузеће за приказивање филмова „Рудар”-Ресавица
9. ИВТ „Бранко Крсмановић”-Параћин
10. Биоскопско предузеће „21. јули”-Деспотовац
11. СИЗ-ови друштвених делатности-Светозарево
12. Образовни центар „Петар Жалац”-Деспотовац
13. Удружење спортских риболоваца Белица и В. МораваСветозарево
14. Државни воћни расадник-Рековац
15. Јагодинска црква
16. Српска фабрика стакла-Параћин
17. Поморавље-пројекти-Светозарево
18. ОШ „13. октобар”-Ћуприја
19. Земљорадничка задруга „Јухор”-Драгошевац
20. Клуб фото-кино аматера-Светозарево
21. Спортско друштво „Никчевић”-Светозарево
22. Окружна грађевинска секција-Ћуприја
23. Ресавска библиотека-Свилајнац
24. Команда српске државне страже-Јагодина
25. Земљорадничка задруга „1. мај”-Параћин
26. Корона-Светозарево
27. Управа прихода-Светозарево
28. Фабрика цемента-Поповац
29. Матичне књиге-Јовац
30. Основна школа Милан Мијалковић-Светозарево
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31. Окружни суд-кривична дела против народа
и државе-Светозарево
32. Југоконцерт-Удружење музичара-Светозарево
33. Раднички универзитет-Светозарево
34. Механичка радња Трудбеник -Ћуприја
35. Аутоматски млин „11. октобар”-Ћуприја
36. Предузеће за промет жита Житомлин-Светозарево
37. Трговинска комора-Светозарево
38. Занатско услужна задруга Равно-Ћуприја
39. Школа ученика у привреди-Светозарево
40. Школа ученика у привреди-Сењски рудник
41. Школа за одрасле „9. мај”-Светозарево
42. Ресава-Морава-Свилајнац
43. Школски центар за стручно и опште образовање
радника-Параћин
44. Среска пољопривредно-шумарска комора-Светозарево
45. Предузеће за откуп Сировина-Параћин
46. Републички завод за социјално осигурање филијала-Светозарево
47. Судија за прекршаје-Параћин
48. Судија за прекршаје-Јагодина
49. Основна школа „Стеван Јаковљевић”-Параћин
50. Општински суд-Светозарево
51. Окружни суд-Светозарево
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СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Oсновни задатак сваког aрхива je сређивање и обрада
архивске грађе. To су уједно најважнији и најсложенији послови.
Само добро сређена и обрађена грађа је гаранција да ће се из ње
добити максимум података. Кроз добру примену архивистичких
принципа омогућује се лакше практично и научно искоришћавање
писаних докумената. У овој организационој јединици одвија се
завршни процес заштите архивске грађе. Сав архивски материјал
који се после обраде и сређивања задржи у Архиву постаје културно
добро коме се мора обезбедити трајно чување и одржавање. После
сређивања и обраде обављају се сви послови који имају за циљ да се
архивска грађа путем изложби, предавања, публикација и других
обавештајних срредстава, учини доступним сваком, ради
коришћења у научне, културно-просветне и друге сврхе. Од
сређености архивске грађе зависи и даља израда информативних
средстава.
Прва упутства за сређивање архивске грађе дата су у оквиру
Упутства за руковање aрхивским средиштима. Упутством су
одређене мере у циљу спашавања архивске грађе, предузимањем
пописа и описа свих архива и прибављањем података о њиховом
сређивању. Задатак руководиоца архивског средишта био је, да
заинтересује што више лица за заштиту, обезбеђење и сређивање
архивске грађе. Упутством је Министарство просвете и културе
наредило да се све архиве среде, попишу и одреди једно лице које ће
одговарати и сређивати архиву. Приликом сређивања, тражило се, да
се не уништава архивска грађа нити да се поједини делови фондова
одвајају. Поред докумената, списа, треба сачувати и средити
материјал колекције зидних новина, материјал о НОБ-у, злочинама
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Француска карта Балкана у XVIII веку (Збирка карата)
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окупатора, али не само средити рукописе, него и новине, прогласе,
плакате, летке, слике и друго.

Руски пасош Атанасија Ивановића - Тасе Арачлије из 1835. године
Varia

Постављење Милосава Здравковића
за војног команданта Алексинца
Varia

Упутство о уређењу и чишћењу архиве такође из 1949.
године налагало је, да се одреди комисија за сређивање архиве, која
би предмете сврставала у три групе. У првој групи требало је
издвојити све предмете за које би комисија утврдила да немају
вредност за даље чување и да представљају баласт за архиву. О
издвојеним предметима водила би се евиденција. Издвојене
предмете и хартију требало је предати државном предузећу према
одредби о обавезном прикупљању и предаји отпадака од хартије. У
другу групу требало је одвојити предмете које имају извесног
архивског значаја по вредности садржаја због чега и не могу бити
уништени, као на пример материјал државног статистичког уреда,
разна историјска документа, документа о основним школама,
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гимназијама, стручним школама, факултетима, вишим школама,
материјал разних друштава и организација. Овакве предмете треба
сместити и средити у дотичној установи. У трећој групи налазили
би се предмети који по својој садржини имају трајнију и
оперативнију вредност. Ове предмете требало је сређивати у
фасциклама са по 500-1000 предмета и по годинама.
Први фондови смештени у просторијама Архива био је део
фонда Окружне болнице у Јагодини и фонд за подизање споменика
палим у ратовима за ослобођење и уједињење и архива бивше
јагодинске општине. Архива окружне болнице сређена је у току
1950. године, само по структури, али не и хронолошки, јер је била
обимна. Даље сређивање није се могло извршити због недостатка
кадрова. Зато је руководилац Архивског средишта тражио од ГНО да
се обезбеди још један службеник који би радио на сређивању, али у
томе није успео. Тек 1952. године почело се са најгрубљим
сређивањем постојећих архивских фондова, али пошто установа
није имала стручне службенике, није се много урадило у том правцу.
Пошто није било могућности за смештај архивске грађе у
Архив, 1951. године тражена су средства за сређивање појединих
архива. Одобрена средства су била недовољна, а и дотадашњи
радник био је отпуштен због слабог залагања.
Архивско средиште није имало сталне раднике на сређивању
и проналажењу архивске грађе, већ хонорарне, због чега је рад на
сређивању као и евиденција била лоша. Осим тога, службеници
нису били стручни и само је вршилац дужности управника имао
једномесечни архивистички курс у Београду. Савет за просвету,
науку и културу тражио је од НО града Светозарева да се реши
питање рада архива за смештај, обраду, евиденцију архивске грађе.
Друго важно питање чије је решавање тражено, тиче се сређивања
архиве и архивске грађе кроз обезбеђивање стручног кадра. Предложено је оснивање градских државних архива, како би се подигло на
виши ниво сређивање и обрада историјског материјала, као и да би
се исти материјал могао користити у научне и историјске сврхе.
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Једна од првих иницијатива била је молба Градске државне
архиве упућене Среском савету за просвету и културу, са предлогом
о преузимању комплетне архивске грађе из свих срезова, јер је
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Уписни протокол јагодинске основне школе из 1858. године
(Фонд ОШ Бошко Ђуричић 1839- )

примећено да се сређује нестручно и да се том приликом излучује
вредна документација. Постојала је намера да се сва лоше чувана
грађа преузме ради стручног сређивања у циљу коришћења у научне
сврхе. До коначног преузимања, регистратуре су се обавезале да
чувају ,,историјско-архивски материјал“. За рад на сређивању,
обради, инвентарисању архивског материјала тражио се стручни
кадар са знањем и специјалном образованошћу за архивисте, што је
значило да се поред факултета тражио и једногодишњи
архивистички течај.
Са грубим сређивањем наставља се и у наредним годинама.
Сваке године преузимано је по неколико фондова, а значајнији обим
послова обављен je 1956. године, када је преузето и делимично
сређено 7 фондова. До 1956. године Архив је имао само 27
делимично и грубо сређених фондова.
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Фонд Суда Окружја ћупријског од 1824. до 1941. године

Нова грађа није преузимана због недостатка простора, али је
рађено на грубом сређивању постојећих фондова. У 1959. години у
Архиву је већ било смештено 29 делимичних фондова и 6 мањих
збирки из XIX века. Сви фондови су били грубо сређени и уведени
у улазни инвентар. До 1960. године радило се на прикупљању и
обради архивске грађе за књигу „Поморавље у НОБ-у”. До 1961.
године било је сређено 38 фондова и збирки са 104 дужних метара
или 1050 фасцикли. На сређивању и стручној обради архивске грађе
радили су директор и још три радника на НО среза Светозарево.
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При Архиву основан је Актив архивиста 11. новембра 1960.
године са задатком пружања помоћи новим службеницима у
сређивању и обради архивске грађе. Први корак у сређивању био је
утврђивање стручно.методолошког поступка, а сваки проблем у
раду решаван је поступно не одступајући од архивских правила.
Збирке поклона и откупа су сређене 1960. године и то- 1. Милоје
Здравковић-Ресавац, 2. Стеван Ивановић, 3. Атанасије Ивановић –
Таса Арачлија, 4. Списи Манастира Јошаница, 5. Списи Миљковог
манастира и 6. Вариа. Документа су сређена хронолошки. Направљен је аналитички инвентар и написане су историјске белешке.
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Од 1962. године уводи се новина у сређивању. Сређени
фондови се и даље уводе у сумарне инвентаре, а излучивање
материјала приликом сређивања вршено је на основу списка
категорија аката који треба одбацити, који је саставила комисија за
шкартирање. Од ове године се почело на грубом сређивању архивске
грађе у манастиру Манасија ради микрофилмовања значајне грађе.
За следећу годину предвиђено је исто сређивање у манастирима
Каленић, Раваница, Јошаница и Миљков манастир.
Статут Архива донет 1962. године, предвиђао је да се у
оквиру Одсека за стручно сређивање и обраду архивске грађе
израђују потребна информативна средства: помоћне књиге,
картотеке, историјска белешка, регесте и друго У делокругу рада
одсека за стручно сређивање и обраду архивске грађе на основу
Статута, спадају следећи послови:
1. Испитивање фонда и израда плана за његово сређивања
Анализа плана садржи податке о смештају фонда, степену
сређености,
административне
ознаке,
начин
вођења
администрације и организациону структуру;
2. По изради плана приступа се сређивању фонда
При сређивању фонда користе се деловодни протоколи а у
недостатку помоћних књига, сређивање се врши по хронологији
или тематици. По извршеном сређивању врши се формирање
предмета, према логичном редоследу који се обично поклапа са
хронологијом и деловодним бројем аката.
3. Шкартирање архивске грађе које се врши на основу списка
категорија аката за шкартирање од стране стручне комисије;
4. Фолијација, односно нумерција сваког предмета у фонду и
самих предмета, ради евиденције материјала и лакшег
коришћења грађе.
5. Сигнирање, при чему се узимају следећи елементи: ознака
фонда, одељења и деловодног броја и попис кутија и фасцикла,
што представља завршну фазу у сређивању:
6. Израда научно-обавештајних средстава, која имају четири
главна облика: Систематски преглед фондова, Регистар, Инвентаре,
Регесте.
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Фонд Учитељске школе-Сретен Аџић, 1897-1972

Сретен Аџић - оснивач Мушке
учитељске школе у Јагодини

Систематизацијом је предвиђено да на пословима стручног
сређивања и обраде архивске грађе ради један архивист и два
помоћника архивиста. Радник који води одсек назива се референт.
До 1962. године је био сређен 41 делимичан фонд. За следеће
две године већ је у депоу било смештено 52 сређена фонда. За све
сређене фондове у току 1965.године урађени су сумарни инвентари.
Због великог прилива архивске грађе по преузимању фондова, у
току сређивања излучиван је непотребан архивски материјал, а
остале радње сређивања и обраде вршене су током каснијих година.
Пре свега прво је рађено на класификацији и систематизацији.
Средином 70-их година, поступак и начин сређивања и
обраде архивске грађе доживео је делимичне промене, са
одређивањем следећих врста послова:
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1. Разврставање грађе по фондовима; 2. Историјска белешка
о фонду; 3. Класификација архивске грађе у фонду; 4. Обрада књиге;
5. Систематизација архивске грађе у фонду; 6. Излучивање
безвредног регистратурског материјала; 7. Формирање и
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комплетирање досијеа фонда; 8. Послови на изради општег и
сумарног инвентара.
Сређивање прикупљене грађе планирано је по територијалном, тематском и хронолошком принципу у зависности од грађе,
како би сваки документ, фотографије, сећања и друго морао добити
своје место ради боље приступачности. У циљу сређивања
архивских фондова органа управе, друштвено-политичких
организација и државних организација одржан је састанак са
упознавањем сређивања ове архивске грађе. Нарочита пажња
посвећивана је сређивању органа управе после 1945. године, због
посебних тешкоћа изазваних небригом, нестручног вођења
администрације, неодговарајућег односа према архивској грађи и
неодговарајућих услова у којима је чувана архивска грађа. Због
свега тога, ови фондови су се сређивали по принципу слободне
провинијенције, прихватањем организационе структуре ствараоца
фонда, делатности и функције ствараоца фонда и тематских целина.
Овај принцип коришћен је и у сређивању неких старијих фондова.
После оваквог сређивања фондова, морало је да се ради на изради
сумарно-аналитичког инвентара као основног обавештајног
средства.
После завршеног сређивања фондова прелазило се на
њихову обраду, као виши степен архивских послова. Обрада је
почињала описима, а завршавала се израдом регести и стручних
каталога. Од информативних средстава рађени су инвентари. Због
значаја научно-информативних средстава њима се посвеђивала
велика пажња. Од 60-их година обавезни су били улазни и сумарни
инвентари. Питање водича као научно-обавештајног средства, којим
се пружају потпуни подаци о фонду, било је постављено још 60-их
година. Од тада се постепено радило на припреми и обради фондова
ради лакше израде водича.
Због недостатка стручног кадра, грађа се није увек
сређивала по усвојеним принципима, већ је рад прилагођаван
могућностима Архива. У зависности од фондова обављено је
делимично архивистичко сређивање. Значајнији фондови
класификовани су по врсти докумената и организационим
јединицама. Током сређивања излучиван је безвредни материјал.
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Због послова на изради Водича радило се на класификацији
и распоређивању фондова. Обављено је регистартурско и
архивистичко сређивање. Тако је до 1975. године Служба сређивања
и обраде архивистички средила и обрадила 187 фондова који су
могли да се користе у научне или оперативне сврхе. За следећих
десет година број сређених фондова је скоро удвостручен. У 1983.
години било је сређено 333 фонда и збирки, а 1985. године 340
фондова у дужини од преко 1600 метара. У последњих десет година
нарочито долази до кадровског јачања Службе сређивања и обраде
архивске грађе. Пријемом неколико радника са високом стручном
спремом и одговарајућим приступом у вредновању послова,
сређеност и обрада фондова постаје много адекватнија архивским
принципима. Јачањем службе дошло је до потпуне сређености свих
фондова у Архиву, а од 1994. године успешно се врши обрада фонда
Начелства окружја Јагодинског.

Радници у служби сређивања и обраде
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По оснивању Архивског средишта једино што је било могуће
радити, било је предузимање мера на спречавању пропадања
архивске грађе и на стварању евиденције о њеном стању. Тек
пријемом Душице Грујић 1952. и Станисава Марковића 1953.
године, започет је рад на грубом сређивању првих фондова у
Архиву. Обоје су били без потребне стручности, а поред архивских
послова, Станислав Марковић је радио и финасијске послове, а
Душица Грујић водила је библиотеку и радила на сакупљању
премета за Музеј. Помоћ у грубом сређивању архивске грађе имали
су повремено и од помоћног радника Новке Милосављевић. На
место Душице Грујић долази Милица Петровић, која је прва
завршила течај за архивске помоћнике. Од 1956. године на
сређивању архивске грађе раде Милош Смиљковић, Радмила Антић
и Радмила Тошић, а од 1958. године, по одласку Радмиле Антић,
Смиља Милосављевић. Она се кратко задржала у Архиву, јер на
њено место већ 1959. године, долази Миодраг Јовановић, кога опет
1960. године мења Радован Попадић, такође професор историје. Од
1962. године, на сређивању, шкартирању и формирању фондова у
Одсеку за сређивање раде Драгица Голубовић и Драгослав
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Стефановић. Значајно кадровско проширење Одсека за сређивање и
обраду архивске грађе догађа се у 1963. години. За референта
Одсека постављен је Драгослав Стефановић, а у њему су радиле
Радмила Тошић, Драгица Голубовић, Марија Илић, која је радила на
сређивању фонда друштвено-политичких организација. У току исте
године у исту службу пребацују се Мица Иванов и Даница Џаковић.
Од јануара 1964. године Радмила Тошић је била референт одсека а
на сређивању и обради радиле су још и Љиљана Лекић, Даница
Поповић и Драгица Голубовић и од септембра исте године Љиљана
Ивковић.

Фонд периодике

Збирка плаката

Почетком 70-их година из Архива одлазе Марија Илић и
Мица Иванов, а на њихова места долазе Олга Симић и Бранка
Влашковић. Крајем 70-их година у службу сређивања и обраде биле
су примљене Лепа Јовановић и Олга Николић. У току 80-их година
само су два радника још била примљена у службу сређивања:
Милорад Филиповић и Драгослав Дедић. До кадровског јачања
службе, пријемом групе радника са високом стручном спремом,
долази почетком 90-их година. Дотадашњи радници, осим
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Драгослава Дедића, отишли су у пензију, а на њихова места дошли
су Добривоје Јовановић, Горан Алексић, Дејан Танић, Милорад
Јовановић, Дејан Првуловић, Бисерка Јовановић, а од 2000. године у
Службу сређивања распоређен је и бивши директор Зоран
Марковић. Исте године за координатора Службе сређивања и обраде
архивске грађе постављен је Дејан Танић.

Микрофилмовање
У циљу заштите и чувања сређених фондова, као и њихове
допуне микрофилмовање је од великог значаја. Лоша техничка
опремљеност у почетку представљала је велику тешкоћу, па је
снимање грађе вршено у врло малом обиму и то само за потребе
допуне фондова из Другог светског рата. Нешто касније извршено је
снимање сређене архивске грађе манастира у нашем округу и
сређених фондова Среских комитета СКС.
До побољшања техничке опремљености долази 1975. године,
после упутства Републичког секретаријата за културу о мерама за
снимање архивске грађе и регистратурског материјала за случај
непосредне ратне опасности. По том Упутству предвиђено је
снимање комплетне грађе која се налази у архивима. Први
снимљени фондови били су фондови који су имали карактер
државне и службене тајне. Ипак, неопходни технички услови за
отпочињање рада на микрофилмовању стекли су се тек 1980. године.
Те године потпуно је снимљен један фонд са око 10.000 снимака. Од
следеће године микрофилмовање грађе постаје редовно и обавља се
по планираном редоследу и обиму, тако да је данас велики број
сређених фондова у Архиву микрофилмован и на тај начин трајно
заштићен. Од 1993. године, поред израде аналитичких инвентара,
врши се микрофилмовање фонда Начелства округа Јагодинског и на
тај начин се ова изузетно вредна грађа, поред трајне заштите, чини
доступном за коришћење.
Последњих година, у оквиру планираних акција Заједнице
архива, ради се на техничкој припреми за снимање архивске грађе
компјутерском техником.
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА
И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА

Издавачка делатност Историјског архива „Средње
Поморавље” у Јагодини одликовала се, у протеклих 50 година, не
толико обимом, колико квалитетом објављених библиографских
јединица, значајних за историју нашег краја, па и читаве централне
Србије. Поред бројних каталога, информатора и водича кроз
изложбе, Архив је објавио и 14 посебних издања (књига) које имају
значајну историографску тежину. Ове публикације биле су резултат
научно-истраживачког рада стручњака и сарадника Историјског
архива у Јагодини, као и бројних истраживача који су користили, и
још увек користе, услуге ове установе.
Први значајнији издавачки подухват Архива било је
објављивање публикације „Поморавље у народноослободилачкој
борби 1941-1945”, Бошка Живановића, Дамјана Поповића и
Миодрага Јовановића. Ова књига је изашла из штампе 1961. године,
обележавајући на посебан начин двадесетогодишњицу устанка у
Србији (1941) и десетогодишњицу оснивања Архива (1951), што је
представљало значајан историографски подухват. У изради ове
научне публикације били су коришћени оригинални документи и
мемоарска грађа, а сав изворни материјал био је прикупљан у
периоду од 1958. до 1961. године. Друго, допуњено издање ове
књиге под насловом „Поморавље у НОБ и револуцији 1941-1945”,
било је објављено у Светозареву 1987. године, а аутори овог новог
издања били су Бошко Живановић, Дамјан Поповић, Миодраг
Јовановић и Зоран Марковић.
Приликом израде овог допуњеног издања били су коришћени
документи Специјалне полиције, грађа о бањичком логору и
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необјављена грађа о покрету Драже Михаиловића, која се чувала у
Историјском архиву „Средње Поморавље”.
Поред ових издања „Поморавља у НОБ-у”, Архив је
сарађивао и много помогао у припремању и издавању још неколико
значајних публикација за проучавање Другог светског рата на
подручју Поморавља, Ресаве и Левча. Од њих треба поменути
„Левач у НОР”, аутора Адама Митровића (Рековац, 1986.) и „Ресава
путевима борбе и слободе”, аутора Н. Трујића и М. Милојевића
(Свилајнац, 1985.)
Заједно са СО Светозарево и СИЗ-ом културе Светозарево,
Историјски архив „Средње Поморавље” појавио се, 1975. године,
као издавач документарне монографије „Град Светозарево 18061915”, коју је написао др Бранко Перуничић, научни саветник
САНУ. „Ова књига обухвата временски интервал од краја XIVвека
па до Првог светског рата. Подаци за њено компоновање узети су из
две врсте извора-литературе и архива. Литерарни извори су сасвим
незнатног обима и представљају напабирчене фрагменте из
путописа, углавном-шеснаестог, седамнаестог и осамнаестог века.
Међутим, иако мали по обиму, они обухватају врло дуг временски
период. Насупрот томе, архивски извори уоквирују релативно
кратко време-од Првог српског устанка до 1915. године, али су
веома разноврсни, богати садржином и у потпуном континуитету. То
је управо доба стварања нове српске државе и њених институција,
Баш стога, архивски документи из ове епохе чине суштинску
окосницу ове књиге.”43
Документарна монографија „Град Светозарево 1806-1915”,
садржи, поред осталог, преписе 532 оригинална документа, на више
од 1800 страна. Ова књига представља, до сада, најозбиљнији
покушај приказивања свих елемената историје нашег града у XIX
веку.
Те исте 1975. године, у издању Aрхива, из штампе је изашла
студија мр Милисава Обрадовића, „Настанак и развој индустрије
Поморавља до Другог светског рата (Параћин, Ћуприја,
Светозарево)”. Хронолошки, она је обухватала период који је био
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дужи од једног века (од 30-их година XIX века до 1941. године). Ова
студија је представљала изузетан допринос проучавању наше
привредне историје, тим пре, ако се има у виду да до тада није било
објављених научних радова о привредном развоју појединих
региона. Осим тога, студија „Настанак и развој индустрије
Поморавља”, представља и обогаћење наше историографије у
целини, јер је у оквиру ње било веома мало научних радова из ове
области.
Следећи издавачки подухват Архива био је везан за уско
стручну делатност и унапређење архивске службе. Радмила Тошић,
виши архивски помоћник, приредила је „Водич Историјског архива
Средње Поморавље Светозарево”, 1984. године. Поред ње,
редакцију су чинили: Евица Сојевић, архивист, Зоран Марковић,
архивист и Нада Стојановић, архивски помоћник I врсте. Уводни
делови „Водича” садржавали су кратки историјат наше установе и
основне карактеристике архивске грађе која се налази у Архиву.
Главни део „Водича” чинили су основни прикази садржаја фондова
и збирки.
Једно од занимљивијих издања Архива, урађених заједно са
ФК Јагодина и СОФК Светозарево, представља књига новинара
Живомира Крстића-Жиће, „Од Зоре до Јагодине” (Светозарево,
1989), која се односи на историју спорта у нашем граду.
Покривајући 70-годишњи период (1919-1989) фудбалске историје,
Крстић је својом публикацијом дао снажан допринос проучавању
развоја спортске културе у нашој средини. „Аутор Живомир КрстићЖића, познати новинар-публициста, даје занимљиву и
документовану ретроспекцију фудбала од првих зачетака у свету,
код нас у Југославији и Србији, и некадашњој Јагодини
(Светозареву).”44
Током 90-их година, у издању Историјског архива „Средње
Поморавље”, појавиле су се две научне публикације које су значајно
допринеле проучавању локалне (и шире) историје, а чији су аутори
били стручњаци Архива. Прва од тих студија била је објављена
1994. године под насловом „Јагодинска, Ћупријска и Параћинска
44

Живомир Крстић-Жића, Од Зоре до Јагодине, Светозарево 1989, (Предговор М.
Томић), 3.
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нахија у Првом српском устанку 1804-1813”, чији је аутор Добривоје
Јовановић, архивист. Користећи бројне историјске изворе,
Јовановић је детаљно представио и анализирао све релевантне
догађаје на територији Средњег Поморавља, Ресаве и Левча
(Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија), повезујући их са
контекстом догађаја и процеса од ширег значаја у Првом српском
устанку. Ова студија је изузетно значајна, како за политичку, тако и
за војну историју нашег краја у периоду од 1804. до 1813. године,
због опширног приказа и анализе устаничке тактике и свих
значајних елемената устројства устаничке војске, као и детаљног
описа ратних операција у овом делу центалне Србије. Значај овог
дела огледа се, пре свега, у томе што је то прва студија која се
посебно бави Првим српским устанком у Поморављу, Ресави и
Левчу. Једну од специфичности ове књиге представљају кратке
биографије знаменитих устаника нашег краја, што је обогатило
структуру информација које ова значајна историографска студија
пружа читаоцима.
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Следеће 1995. године, Архив је објавио студију „Рад Др
Карла Белонија-првог физикуса округа Јагодинског 1839-1841”,
чији су аутори архивисти Добривоје Јовановић, Дејан Танић и
Драгослав Дедић. Овим је била покренута едиција „Здравствене
прилике у јагодинском округу у XIX веку.” Рађена искључиво на
основу проучавања до тада необјављених извора, ова студија
представља значајан допринос истраживању историје здравства, не
само на подручју Поморавља, већ и читаве Србије. У првом делу
студије анализиране су све карактеристике стручног рада доктора
Карла Белонија у Јагодинском округу, као и здравствена култура
становника овог краја у првој половини XIX века. Други део ове
публикације чине преписи свих оригиналних извештаја које је др
Белони слао из Јагодине Попечитељству Унутрашњих Дела, из којих
се може стећи јасан увид у све, горе наведене елементе важне за
историју здравства у Поморављу, Ресави и Левчу. Студија о боравку
и раду др Карла Белонија у Јагодинском округу (1839-1841) има и
шири значај за проучавање историје здравства у Србији, поготову
ако се зна да је др Белони био један од оснивача српског војног
санитета.
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Промоција књиге: „Рад Др Карла Белонија”

У периоду од 1995. до 2001. године, није било публикација у
издању Историјског архива „Средње Поморавље”, али су зато
архивисти из ове установе били веома активни у научноистраживачком раду, што је резултирало њиховим честим учешћима
на разним научним скуповима.
У јесен 1995. године, на Учитељском факултету у Јагодини,
био је одржан Округли сто, под називом „Средње Поморавље”,
„Ресава и Левач у Другом српском устанку” (поводом 180 година од
почетка устанка). Двојица архивиста из наше установе учествовала
су на том скупу. Добривоје Јовановић је дао саопштење под називом
„Јагодинска и Ћупријска нахија у Другом српском устанку”, док је
Дејан Танић презентовао рад под насловом „Кнез Милош и његови
противници 1815-1817”.
У периоду од 1997. до 2000. године, у градовима
Поморавског округа била је одржана серија научних скупова, под
заједничким називом „Војска на подручју Средњег Поморавља,
Ресаве и Левча од праисторије до данашњих дана”. На тим
скуповима, из Архива су учествовала четворица историчара-
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архивиста: Добривоје Јовановић, Дејан Танић, Милорад Јовановић и
Зоран Марковић. Тај пројекат је био изузетно значајан, јер се тиме
покренуло широко и детаљно истраживање војне историје на овом
подручју. Стручњаци Историјског архива „Средње Поморавље” су
на тим скуповима представили своје радове који су се бавили, до
тада, необрађеним и мало истраженим темама, везаним за војну
историју.
У склопу обележавања јубилеја гимназије „Светозар
Марковић” у Јагодини (130 година од оснивања), било је планирано
да се 1999. године, објави монографија о овој средњошколској
установи. То је требало да представља својеврстан наставак
монографије „Од јагодинске реалчице до Гимназије 1869-1969“
(Светозарево 1969.) коју је написала група професора гимназије
„Светозар Марковић”. Нова монографија је требало да прикаже
период од 1969. до 1999. године, а њенa израдa била је поверена
стручњацима Архива. Тако се у години гимназијског јубилеја (1999)
појавила монографија ”130 година-Гимназија Светозар Марковић у
Јагодини”, као резултат научно-истраживачког рада архивиста:
Зорана Марковића, мр Добривоја Јовановића, Драгослава Дедића,
Милорада Јовановића и Бисерке Јовановић. Поред стручњака
Архива, у изради ове монографије учествовао је и гимназијски
професор историје, Мирослав Вељковић, садашњи директор
Гимназије.
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Поводом 100-годишњице оснивања Архива Србије (19002000) у Београду је 15-16. маја 2000. године, био одржан
Међународни научни скуп под називом „Архивска грађа као извор
за историју”. На том скупу учествовалa су петорица стручњака
Историјског архива у Јагодини, а њихова саопштења су објављена у
зборнику радова. Ево списка учесника из Архива и њихових радова:
1. Драгослав Дедић, „Проблеми заштите архивске грађе и
регистратурског материјала ван архива на територији
Поморавског округа”
2. Зоран Марковић, „Зачеци (покушаји) заштите архивске грађе
на територији Поморавског округа”
3. мр Добривоје Јовановић, „Оснивање и рад политичких
странака у Поморавском округу до Другог светског рата”
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4. Милорад Јовановић, „Одјеци обреновићевских завера у
Јагодини. Поглед на значај фонда Начелства округа Jагодинског”
5. Дејан Танић, „Историјски извор и стварање књижевног дела”
Током 2001. године, у Свилајнцу је одржан један врло
интересантан и значајан научни скуп под називом „Митска Ресава”.
На том скупу су учествовала двојица наших архивиста, мр
Добривоје Јовановић и Дејан Танић, са заједничким саопштењем:
„Пренос моштију краља Стефана Првовенчаног из манастира
Јошанице у манастир Студеницу 1839. године, у документима
Начелства Окружја Јагодинског”. Њихов рад биће објављен у
„Митолошком Зборнику 4”, који је тренутно у штампи.
Ове године је обновљена и издавачка делатност Историјског
архива „Средње Поморавље”. После вишегодишњег истраживања и
прикупљања историјских извора значајних за проучавање Другог
светског рата на подручју Поморавља, Ресаве и Левча, из штампе су
изашли „Извештаји Команде Српске државне страже за округ
Mоравски 1941-1944.” Ову својеврсну хронику (збирку извора) о
догађајима у Србији за време рата и окупације, приредили су мр
Добривоје Јовановић и Дејан Танић. Иако су до сада биле објављене
многе публикације о Другом светском рату на просторима
Југославије и Србије, још увек су многе важне чињенице о овом
периоду наше историје остале непознате. Разлог за то може се
потражити, између осталог, и у бескрајно дугим расправама (које
још увек трају) о нашој идеолошкој подељености у току и после рата
(четници и партизани), услед чега су многи важни детаљи о природи
рата (нпр. о свакодневици живота под окупацијом или о улози
савезничких сила у одређивању наше ратне и политичке судбине)
остали неистражени и гурнути у страну. „Због свега поменутог
постало је неопходно да се јавности стави на увид што већи број
извора, како би се, без сумње у објективност, могла стећи јасна
слика о одређеним догађајима и процесима за време Другог светског
рата. Вођени овим принципима, приређивачи ових Извештаја су се
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Извештај окружног физикуса Др Карла Белонија
(АС, Фонд Начелства округа Јагодинског)
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трудили да без икаквих интервенција на изворима пруже што
реалнију слику једног времена.”45
„ […] Иако извор специфичног карактера Извештаји Српске
државне страже неумољиво сведоче о веома слојевитој природи
рата. Они руше у литератури присутне стереотипне представе о рату
и проговарају о свакодневици живота испуњеном несрећом,
терором, страдањем, пљачком, осветом, грамзивошћу. Евидентно да
се цео догађај више не може представити као сукоб партизана,
Немаца и њихових домаћих слугу. Извештаји су препуни
информација. Немогуће је утврдити начине на који су оне
прикупљене. Самим тим и поузданост онога што ова хроника
доноси. То посебно важи за бројеве у које, понекад, треба
посумњати и додатно их проверити. У постојећим извештајима
постоји само догађај. У појединим вестима које се свакодневно
саопштавају сасвим испада општи контекст дешавања. Посматрани
у низу они ипак сведоче о процесу који појединачним догађајима
даје смисао.”46

45
Д. Јовановић, Д. Танић, Извештаји Команде Српске државне страже за округ
моравски 1941-1944 (Увод), Јагодина 2001, 17.
46
Д. Јовановић, Д. Танић, наведено дело (Извод из Рецензије-Љ. Димић), 11.
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Ово је био само основни пресек научно-истраживачке и
издавачке делатности Историјског архива „Средње Поморавље” у
Јагодини. За 2002. годину, направљени су веома амбициозни
планови, пре свега на пољу публиковања архивске грађе, као
финалног и најбољег вида њене заштите. Планиран је наставак
едиције „Здравствене прилике у Јагодинском округу у XIX веку”,
кроз објављивање докумената о раду окружних физикуса у периоду
од 1841. до 1847. године (радни наслов „Од Белонија до Панчића
1841-1847”). Поред тога биће започете припреме за проналажење и
прикупљање грађе за историју цркве на подручју Поморавља,
Ресаве и Левча, као и даљи рад на изворима за Други светски рат. У
оквиру планова за наредну годину предвиђено је прикупљање,
обрада и публиковање докумената о Јагодинској нахији (1815-1839),
као и покретање зборника историографских радова (радни назив„Корени”). Сви заинтересовани истраживачи локалне и националне
историје са подручја Поморавског округа и читаве Србије моћи ће,
на овај начин, да представе јавности своје научне радове. Наравно,
редовну обавезу стручњака нашег Архива у наредној години
представљаће учешће на научним скуповима и стручним
саветовањима, што ће омогућити нашим архивистима да се стручно
усавршавају и презентују резултате свог научно-истраживачког
рада.
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БИБЛИОТЕКА
Стручна библиотека Историјског архива „Средње
Поморавље” почела је са радом 5. маја 1958. године. У периоду од
1951. (година оснивања Архива) до 1958. године у Архиву је
постојао известан, мањи, број књига, али библиотека као посебно
одељење или служба није постојала све до горе наведеног датума.
Профил корисника библиотеке, од формирања до данашњих
дана, остао је углавном исти. Њу посећују ученици, студенти,
истраживачи, службена лица која припремају државни испит,
просветни радници итд. На крају прве године свог рада, стручна
библиотека Историјског архива „Средње Поморавље” располагала
је са свега 286 књига, 165 часописа, 84 листа и 39 слика.
Током 43 године постојања архивске библиотеке, њен фонд
књига и периодике је удесетостручен. Данас библиотека располаже
са 3026 књига, 688 часописа и 676 листова. Иако су у почетку књиге
биле набављане без икаквог
реда и плана, већ почетком
60-их година направљена је
систематизација обогаћења
фонда библиотеке, као и
одређивање
метода
за
набавку књига и периодике.
Библиотечки
материјал
набављан је путем куповине, размене и поклона.
Посебна пажња била је
усмерена
на
набавку
стручне литературе (архивистика и историографија).
Међутим, поред тога, значајан напор био је уложен да
Архивска библиотека
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се у библиотеци обезбеди место и за многе књиге из других области
науке, као и за студије које се баве разним гранама уметности и
књижевна дела (белетристику). До 1963. године, фонд архивске
библиотеке постао је толико разноврстан да је било неопходно
разврставање књига по посебним групама. Те исте године, био је
урађен стручни каталог по коме су биле дефинисане следеће групе
монографских публикација, по принципу тадашње међународне
децималне класификације:
0
Општа група
1
Филозофија
3
Религија-теологија
30
Социологија-социографија
32
Политика - наука о држави
33
Политичка економија
34
Право-правне науке-законодавство
35
Јавна управа-ратна вештина-војне науке
37
Просвета
38
Трговина-саобраћај
39
Етнологија-етнографија-обичаји-фолклор
4
Лингвистика-филологија
5
Математика-природне науке
6
Примењене науке-медицина-техника
7
Уметност-архитектура-фотографија-музика-игре
82-89 Књижевност свих народа нација и раса
886
Српска-хрватска-словеначка
(југословенска) књижевност
91
Географија-путописи
92
Мемоари-биографије
93
Историја
94
Средњовековна и новија историја
82

По овом принципу су публикације у библиотеци и данас
распоређене. Поред овог система, 1995. године урађен је и интерни
топографски водич кроз архивску библиотеку (систем обележавања
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Прибавлениe III - најстарија књига архивске библиотеке (1795)

ормара, полица и редова), урађен по угледу на систем који постоји у
Патријаршијској библиотеци у Београду.
У библиотеци се уредно води књига корисника, односно
евиденција пружених услуга. Библиотека Историјског архива
„Средње Поморавље” годишње, у просеку, пружи преко 200 услуга,
а број корисника библиотеке (не рачунајући запослене у Архиву) у
току једне године, је више од стотину. Књижни фонд архивске
библиотеке није у слободном приступу, односно, књиге, часописи и
листови се користе искључиво у присуству библиотекара.
Библиотека се налази у склопу просторија које Архив
користи као депо за своју грађу. У саставу библиотеке се налази и
читаоница која има 10 читалачких места. Међутим, приступ овој
читаоници имају искључиво запослени у Архиву, док други
корисници добијају тражени материјал у главној архивској
читаоници, која се налази у склопу административних просторија.
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Најстарије књиге архивске библиотеке

До сада се годишње набављало, у просеку, 40-50 књига, а
плановима за следећу годину, предвиђено је издвајање знатно већих
средстава за набавку књига, него ранијих година.
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У склопу планова за следећу годину, предвиђени су значајни
и обимни послови на унапређењу квалитета услуга које архивска
библиотека пружа својим корисницима. Ту се пре свега, мисли на
пресељење библиотеке у адекватнију просторију (у склопу зграде у
којој се налазе административне просторије) која би обезбедила
удобније и технички повољније услове за коришћење библиотечког
материјала. Поред тога, планирано је комплетно преинвентарисање
књижног фонда по новим библиотекарским правилима. То укључује
и израду новог алфабетског и стручног каталога, као и
компјутерског програма који би омогућио много ефикасније
претраживање фонда. Такође је предвиђена и промена у
организацији књижног фонда, формирањем нових фондова и група.
Овде се, пре свега, мисли на стварање фонда старе и ретке књиге и
фонда завичајне литературе.
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Поред наведених послова, планирана је и израда новог
инвентара периодике, као и посебног списка садржаја важнијих
стручних часописа (Историјски часопис, Југословенски историјски
часопис, Архивски преглед итд.) у циљу ефикаснијег коришћења
наведеног материјала.
Испуњењем ових планова биће, у великој мери, унапређен и
олакшан рад у архивској библиотеци и приступ корисника жељеној
литератури. Ефикасан рад архивске библиотеке представља једну од
окосница стварања добрих услова за научно-истраживачки рад, као
и за стручно усавршавање запослених у Архиву.

Рукопис Споменице Видовданске прославе у манастиру Раваница 1939.
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Споменица Видовданске прославе у манастиру Раваница 1939.
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КУЛТУРНО–ПРОПАГАНДНА
И ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ
Од давнина су постојала места на којима су се чували,
одржавали и излагали драгоцени предмети, документи, цртежи,
иконе и слике, уметничка дела свих врста и облика. Ове „ризнице”
ипак су биле доступне само малобројним, одабраним корисницима
и уживаоцима.
Развојем културе и образовања јавља се потреба да се
ризнице отворе и да се драгоцености изложе пажњи посматрача и
јавности.
Данас је прикупљање, сређивање, чување, одржавање и
излагање културних добара поверено специјалним установама као
што су архиви, музеји, библиотеке, које плански и систематски раде
на заштити културних вредности.
Међуопштински историјски архив у Јагодини већ пет
деценија обавља ову, изузетно значајну делатност, на подручју
општина Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и
Рековац. Осим значајне архивске и мемоарске грађе, прикупљено је
доста плаката, летака, писама, наредби, дневника, прогласа, штампе
и других драгоцених и вредних докумената.
По оснивању регионалних архива велике количине
несређене архивске грађе нашле су се у њиховим депоима.
Кадровски не много јаки архиви имали су тежак задатак:
прикупљену архивску грађу требало је средити, обрадити и
заштитити. После тога могло се размишљати о презентацији и
пропаганди.
На многобројним саветовањима архивских радника,
педесетих година, тражени су начини организовања културнопропагандних акција.
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Савет за просвету, науку и културу Владе НР Србије крајем
1951. године упутио је јасну поруку свим новооснованим градским
архивима „да поред музеја, градских библиотека, галерија и
позоришта и градске државне архиве треба да постану центри
културног и научног живота”47.

Душан Вукићевић, први управник Завичајног музеја у Јагодини и
Љубиша Вујић, управник Градске државне архиве

Доласком два врсна руководиоца, у музеју Душана-Дује
Вукићевића и архиву Љубише Вујића, покренут је културни живот
Јагодине. Заједничким снагама потражили су начине организовања
пропагандних и културних акција. Прва покренута акција Недеља
музеја у периоду од 3. до 10.октобра 1954. године наишла је на
изванредан одјек у јавности. Забележено је око 9000 посетилаца, док
је у склопу акције одржано по школама низ предавања на тему „О
значају архива и музеја”48.
47

Распис Савета за просвети, науку и културу број 18503 од 9. 11. 1951. године.
Све до 22.9.1955. Музеј је радио у заједници са Градском државном архивом, када је
извршена примопредаја музејских предмета управнику музеја Душану Вукићевићу. Али,
успешна сарадња је настављена и траје све до данашњих дана.
48
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Подизању архивске културе код грађана у многоме су
допринеле Недеље архива, организоване у периоду од 1955. до 1958
године. У таквим приликама приређиване су изложбе, одржавана
предавања по школама и фабрикама, објављивани пригодни чланци
у локаном листу „Нови пут” итд. Недостатак ових акција био је тај
што су организоване само у одређеним периодима током године.
На Трећој скупштини Савеза друштава архивских радника
ФНРЈ, 1958. године, закључено је да су архиви „културне установе
комплексног карактера, које у првом реду обављају свој стручноархивистички посао за потребе историјских наука, али у којима
треба истовремено, поред управне, још више развијати културнопросветну и научну делатност”.
Током 70-их година прошлога века искристалисали су се
основни облици организовања културно-пропагандне и просветне
делатности. То су: изложбе, предавања, повезивање са школама,
факултетима, Војском Југославије, сарадња са разним историјским
секцијама, сарадња са локалним медијима, презентација на
Интернету и др. Данас можемо констатовати да су поједени облици
превазиђени и да неки постепено одумиру. Највероватније ће се у
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новом веку појавити неки нови технолошки модернији облици
организовања. Комбинацијом различитих пропагандних метода
морамо доћи до корисника и привући га у архив. Циљ је да се шира
јавност упозна са радом Архива у Јагодини, да се пробуди
интересовање за локалну историју, да се развија свест о значају
архивске грађе, итд.
Временом, Историјски архив у Јагодини стекао је завидно
искуство у организовању изложби. Поводи за реализацију били су
различити: јубилеј Архива, годишњице рођења или смрти значајних
локалних личности, јубилеји значајних догађаја завичајне историје,
обележавање годишњица културних, научних, просветних и
привредних институција и организација, неговање традиције и
очување духовности и др.
Пажљивим избором материјала и атрактивном визуелном
поставком, наше изложбе су привлачиле пажњу јавности. Увек, када
је то било могуће, изложбу је пратио и каталог или водич. Главни
проблем, још тада, а и данас, био је недостатак изложбеног
простора. У највећем броју случајева изложбе су се постављале у
малој галерији Завичајног музеја, или у сали Културног центра, а
понекад су постављане у производним халама и холовима школа.
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Током педесетогодишњег постојања Историјског архива у
Јагодини припремљене су и постављене изложбе са различитом
тематиком и то:
- Од 13. до 20.9.1955. године у оквиру Недеље прикупљања
архивске грађе отворена је изложба у сали Социјалистичког
савеза на којој је хронолошки био изложен архивски
материјал, углавном са подручја Средњег Поморавља.
Изложбу је посетило 1292 лица. Истовремено је преко
локалног листа Нови пут објављен чланак о значају чувања
архивске грађе.
- Од 16. до 30.9.1956. године отворена је изложба Уже
Средње Поморавље кроз архивска документа, коју је
посетило око 2000 људи. Изложба је отворена и у Ћуприји,
док су у осталим градовима одржана пригодна предавања,
углавном по школама. Успешном пропагандном активношћу,
Архив је постао богатији за 73 нова документа, од којих су
два из XIX века.49
- Од 5. до 12.5.1957. године у склопу Недеље архива
oрганизована је изложба важнијих докумената из Средњег
Поморавља: разна писма кнеза Милоша истакнутим
личностима Ресаве и Поморавља и објаве које је кнез Милош
оверавао, као и поједини примерци листова који су излазили
на овом подручју („Дан” из 1895, „Моравски гласник” из
Ћуприје, „Морава” из Параћина и др). Изложбу је посетило
2220 лица.
- Од 9. до 16.9.1958. године у оквиру Недеље архива
расписан је наградни конкурс за најуспешнији писмени
задатак на тему Улога историјских извора за писање
историје . На конкурсу су најбољи били ученици ћупријске
гимназије.
- Од 17. до 24.9.1959. године постављена је изложба са
темом Развој радничког и социјалистичког покрета нашег
среза, коју су посетиле колеге из архива Панчева, Ужица и
93
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Крагујевца. Изложба је обишла све општине на територији
среза Светозарева.
- Од 11.6. до 11.7.1961. године приређена је документарна
изложба Поморавље у НОБ-у 1941–1945. Изложбу је
посетило око 14 000 лица међу којима и председник савезне
народне скупштине Петар Стамболић, народни хероји Цана
Бабовић и Милија Милојевић.
- Од 5. до 12.6.1968. године приређена је изложба у Дому
културе Поморавље у револуцији 1941-1944, коју је посетило
4 500 лица.
- Од 28. до 6.5.1969. године у Дому културе организована је
изложба Синдикални покрет у Јагодини XIX и XX веку , у част
прославе 50- годишњице Синдиката.
- У јулу 1969. године, у сарадњи са Завичајним музејом,
Народном библиотеком и Културно-просветним центром
организована је изложба поводом 570 година од првог помена
имена Јагодине.
- Октобра 1970. године, Архив је преузео изложбу од
Архива Србије поводом 100-годишњице рођења Лењина. Она
је била постављена у Фабрици каблова и у Параћину.
- Током 1971. године организована је изложба Устанак у
Поморављу 1941. године.
- 1973.године приређена је изложба поводом 30-годишњице
Другог заседања АВНОЈ-а под називом Народна власт и
социјалистичка демократија. Отворена је у Културном
центру у Јагодини, а касније је постављена и у селу Багрдану.
- Током 1974. године иста изложба обишла је села: Бунар,
Драгоцвет, Глоговац, Рибаре и Мајур.
- Исте године, у сарадњи са Завичајним музејом поводом
Дана ослобођења Светозарева, организована је изложба
Привредни и друштвени развој Светозарева.
- Током 1975. године у сарадњи са Архивом Србије
постављена је изложба Живот и дело Светозара Марковића,
која је обележила 100-годишњицу од смрти Светозара
Марковића.
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- Током 1976. године приређена је изложба Борци општине
Светозарево у НОБ-у 1941–1945.
- Током 1978. године за Заједницу културе у Параћину
припремљен је документарни материјал на тему Ослобођење
града и формирање народне власти.
- За Образовни центар “Вељко Влаховић” у Светозареву
припремљен је и презентован материјал за вишеструко
коришћење на теме, као што су: Жртве фашистичког
терора 1941–1944, Фебруарски покољ у Јагодини 1944,
Злочини окупатора и домаћих издајника 1941–1944.
Постављене су и три изложбе: Социјалистички и раднички
покрет у општини Светозарево, НОБ и социјалистичка
револуција и Развој народне власти.
- За СИЗ образовања презентована је архивска грађа која се
односила на просвету, на тему Развој основног школства
1945 – 1978.
- Заинтересованим основним школама пружена је помоћ у
фотоматеријалу и документацији у организовању приручних
изложби у оквиру такмичења Тито, револуција, мир на тему
X конгреса КПЈ.
- Током 1979. године приређена је изложба Светозар
Марковић-живот и дело. У циљу развоја културе на селу
изложба је постављена и у Бунару, Багрдану, Милошеву,
Мајуру и Глоговцу.
- Током 1980. године започео је рад на припремању и
организовању тематске изложбе Средње Поморавље, Ресава
и Левач у НОБ-у.
- 24.11.1983. године поводом Другог заседања АВНОЈ-а
отворена је изложба Развој органа власти у општини
Светозарево, коју је пратио и пригодни каталог. По вођеној
евиденцији било је 4000 посетилаца.
- Током 1984. године постављене су две изложбе: 40 година
социјалистичке изградње и 90 година развоја задругарства у
Шумадији.
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- 1985. године припремљене су и постављене изложбе
Школство у општини Светозарево и Воз братства и
јединства, која је постављена у Ћуприји.
- 1991. године постављена је изложба Средње Поморавље,
Ресава и Левач кроз плакат и проглас, на којој је
представљено око 300 највреднијих плаката за период од
друге половине XIX века до 1946. године.
- Tоком 1995. године пoстављене су и изложбе 75 година
организованог играња фудбала у Јагодини и 125 година рада
Гимназије „Светозар Марковић” у Јагодини.
- 6.12.1997. године поводом Дана Архива у Јагодини,
приређена је једна од најрепрезентативнијих изложби под
називом Из фондова и збирки Архива у Јагодини.
- Током 1998. године преузета је од Архива Србије изложба
Србија и Хиландар у документима српских архива.
- 6.12.1999. године отворена је, врло посећена, изложба
Шест векова Јагодине у документима Историјског архива.
Запажен је био и Водич који је пратио поставку.
- 6.12.2000. године, у циљу политичке едукације
становништва, организована је изложба под називом Плакат
у политичкој пропаганди 1920 – 1940.
- 11.10.2001. године у оквиру промоције књиге у издању
Архива, у холу Дома културе изложене су фотографије на
којима је приказано руинирано стање зграде депоа и стање у
којима се налази архивска грађа.
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Протеклих педесет година многи радознали посетиоци,
научни радници, истраживачи, студенти, ученици и други прошли
су кроз Архив и упознали се са вредностима које се чувају у
депоима. Понекад та сарадња Архива и средине није била
организована и довољно испланирана.
Сарадња са локалном штампом и телевизијом нарочито је
интензивирана средином деведесетих година, доласком младих и
стручних кадрова, који су својим приступом и честим наступима на
локалним медијима, допринели да се промени дотадашња слика о
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Архиву. Поводи за наступе на локалним телевизијама (у Јагодини
постоје три локална програма) били су различити: најаве изложби,
најаве промоција издања, популарисање архивске грађе50, итд. На
једној од локалних телевизија имали смо сталну недељну емисију
Популарна архивска грађа. У недељнику „Нови пут” објављивали
смо значајнија документа из Начелства округа Јагодинског.
Један од најзаступљенијих видова просветне делатности
била су предавања заснована на основу архивске грађе. До краја
деведесетих година најзаступљеније теме предавања биле су из
народноослободилачке борбе у Поморављу, Ресави и Левчу, дело
Светозара Марковића, Синдикални покрет у Јагодини, заштита и
значај архивске грађе, итд.

Са отварања изложбе „Плакат у политичкој пропаганди”
50

Након једног учешћа наших стручних радника на локалној телевизији, где је
истакнут значај и вредност матичних књига, дошло је до наглог пораста интересовања
грађанства за израду родослова.
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Нови миленијум донеће и нове облике комуникације, који ће,
на један сасвим нови начин повезивати архиве и кориснике.
Интернет је само први корак који је већ почетком XXI века успео да
олакша и омогући комуницирање људи и установа различитих
култура и цивилизација.
О тим новим (револуционарним) облицима комуникација
који ће проистећи и настати у будућности, писаће наши наследници
2051. године.
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ПРИЛОЗИ
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Радован Попадић

Драгица Голубовић

Миодраг Јовановић

Дамњан Поповић

Смиља Милосављевић

Радмила Антић

Радмила Тошић

Милош Смиљковић

Душица Грујић
Милан Чолић
Станислав Марковић
Новка Милосављевић

Љубивоје Поповић
Љубиша Вујић

име и презиме

01.09.1899.
14.01.1915.
Колашин
28.01.1901.
Крагујевац
11.11.1924.
Светозарево
10.02.1930.
Доњи Љубеш
16.01.1926.
Долово-Банат
04.11.1921.
Деспотовац
19.07.1910.
Неготин
25.05.1915.
Мостар
18.01.1934.
Грабовац

1896.
Обреновац

датум и место
рођења

висока

средња

висока

виша

виша

виша

средња

средња

средња
нижа
средња
нижа

школска
спрема
висока
висока

1.09.1960.

1.01.1960.

1.02.1959.

1.01.1958.

1.01.1958.

1.09.1956.

1.09.1956.

1.09.1956.

1953.
31.12.1952.

датум ступања
у архив
1.04.1948.
7.03.1949.

РАДНИЦИ АРХИВА ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

4.02.1963.

30.06.1978.

1.09.1960.

28.07.1965.

1.03.1959.

1.01.1958.

1989.

1959.

10.06.1965.

датум одласка
из архива
1.09.1948.

да

да

стручни
испит
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Зоран Жикић

Олга Симић

Јованка Деспотовић

Љиљана Ивковић

Мица Иванов

Војислав Богдановић

Миомир Николић

Даница Џаковић

Селинка Милошевић

Божидар Драшкић

Драгослав
Стефановић
Марија Илић

Љиљана Лекић

Бранка Стојковић

8.10.1936.
Београд
7.09.1930.
Београд
7.11.1934.
Шуљковац
14.10.1927.
Трнава
9.09.1935.
Ужице
17.05.1939.
Коларе
17.05.1938.
Београд
11.05.1930.
Винорача
3.10.1937.
Доње Требешине
10.12.1933.
Крагујевац
5.10.1936.
Брестовац-Лесковац
9.09.1930.
Вукмановац
21.04.1931.
Београд
15.07.1943.
Брусник-Зајечар
виша

виша

нижа

средња

средња

нижа

нижа

средња

средња

6.09.1972.

15.11.1967.

11.02.1965.

1.09.1964.

1.09.1963.

1.01.1964.

1.04.1963.

1.04.1963.

1.02.1963.
9.12.1969.
1.04.1963.

1.01.1963.

средња
висока

1.11.1962.

1.08.1962.

1.01.1960.

висока

средња

нижа

29.10.1976.

6.03.1985.

1.05.1999.

15.05.1978.

1.10.1964.

14.03.1991.

15.11.1965.

28.10.1963.
30.01.1976.
29.05.1966.

27.06.1964.

1.10.1968.

31.05.1988.

31.10.1991.

да

да

да

да
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Радиша Милошевић

Споменка Јовановић

Аница Теофиловић

Милорад Филиповић

Евица Сојевић

Зоран Марковић

Олга Николић

Радослав Прибаковић

Миомир Милић

Нада Стојановић

Велимир Рмандић

Добривоје Првуловић

Бранка Влашковић

Лепосава Јовановић

9.09.1933.
Доњи Крчин
24.10.1933.
Велика Крушевица
14.01.1941.
Ћићевац
20.06.1931.
Поља-Колашин
16.10.1949.
Смедерево
28.04.1945.
Мали Поповић
23.08.1940.
Јагодина
9.08.1933.
Јагодина
3.06.1949.
Ћићевац
14.02.1949.
Приштина
24.01.1934.
Деоница
21.01.1955.
Рума
17.10.1949.
Брајновац
25.07.1961.
Крагујевац
висока

средња

нижа

виша

висока

висока

средња

нижа

средња

средња

висока

виша

виша

виша

16.06.1986.

1.10.1985.

1.03.1985.

12.01.1981.

19.05.1980.

1.11.1978.

1.11.1978.

6.06.1978.

1.06.1978.

1.07.1977.

1.11.1976.

1.09.1976.

7.09.1971.

1.02.1969.

16.10.1996.

30.04.2001.

13.06.1994.

17.10.1996.

30.12.1985.

22. 02. 2008.

31.03.1991.

23.05.1984.

21.09.1992.

8.01.1979.

1.02.2001.

30.09.1994.

6.10.1978.

да

да

да

да

да
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Загорка Ђорић

Дејан Првуловић

Животије Матић

Зорица Радосављевић

Слађан Јевремовић

Милорад Јовановић

Драгица Нешић

Дејан Танић

Радица Стошић

Веселинка Богдановић

Слађана Милановић

Горан Алексић

Добривоје Јовановић

Драгослав Дедић

26.02.1961.
Баточина
26.06.1952.
Јагодина
30.11.1963.
Јагодина
4.11.1962.
Јагодина
22.03.1946.
Неготин
19.09.1951.
Ланиште
13.07.1966.
Јагодина
12.08.1964.
Јагодина
21.05.1969.
Јагодина
21.08.1970.
Јагодина
17.04.1952.
Рупиште
15.02.1961.
Јагодина
1.10.1968.
Јагодина
13.11.1939.
Јагодина
средња

средња

средња

средња

висока

висока

средња

висока

средња

средња

средња

средња

висока

висока

1.08.1991.

5.11.1996.

5.11.1996.

3.06.1996.

22.04.1996.

17.10.1994..

23.05.1994.

14.12.1992.

1.07.1991.

1.07.1991.

1.07.1991.

1.04.1991.

1.01.1990.

21.08.1989.

30.04.2001.

30.04.2001.

30.04.2001

10.05.1996.

30.04.2001.

да

да

да

да

да

да

да

да
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Драгана Станковић

Александар Милошевић

Ивана Златковић

Јелена Бошковић

Светлана Мишковић

Љиљана Ђурђевић

Оливер Ђорђевић

Вера СтојановићСтевановић
Бобан Поповић

Весна Ристић

Саша Здравковић

Бисерка Јовановић

Небојша Веселиновић

3.03.1961.
Јагодина
29.09.1972.
Јагодина
5.01.1971.
Јагодина
21.09.1962.
Јагодина
4. 01. 1965.
Jaагодина
26. 10. 1968.
Јагодина
18. 08. 1974.
Јагодина
01. 08. 1960
Јагодина
23. 07. 1975.
Смедерево
18. 08. 1986.
Пећ
26. 01. 1990.
Јагодина
17. 01. 1961.
Јагодина
11. 04. 1958.
Јагодина
01. 08. 2001.

висока

висока

средња

средња

средња

висока

средња

04. 10. 2013.

07. 08. 2003.

08. 11. 2010.

06. 11. 2008.

12. 09. 2005.

16. 07. 2005.

01. 02. 2007.

01. 08. 2001.

висока

средња

16. 10. 1998.

21. 9. 1998.

21. 9. 1998.

13. 10. 1997.

средња

висока

висока

средња

25. 03. 2014.

31. 03. 2012.

21. 07. 2001.

да

да

да

да

да

да

да
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висока

24. 04. 2014.

22. 02. 2008.
24. 04. 2014.

22. 02. 2008.

23. 11. 2004.

23. 11. 2004.
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ИЗ ФОТО АЛБУМА

1978-2001.

У паузи 1978.
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Екскурзија у Солуну 1979.
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Радни састанак 1980.

108

Манасија 1980.
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Посета Ресавској пећини 1980.

Саветовање у Великој Плани 1985.
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Екскурзија у
Лењинграду 1985.

Прослава Дана архива 1987.
110

U STORIJSKI

ARHIV

JAGODINA

Екскурзија у Будимпешти 1990.
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Посета Завичајном музеју 1994.
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Колектив 2000.
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Са колегама из Зајечара 2001.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
2001-2011.

У складу са већ постигнутим, по много чему импресивним резултатима,
у односу на друге установе истог или сличног типа, током првих пола века
свог постојања (1951-2001), Историјски архив Јагодине наставио је са својим
активностима у знатно већем обиму него у ранијим периодима. То особито
важи за области научноистраживачке и издавачке делатности, али и за основне делатности чувања, сређивања и обраде архивске грађе, као и пружања
свих врста услуга заинтересованим грађанима, из домена делатности Архива.
Независно од изазова и свих захтева новог времена (21. век), по својој
основној надлежности и територијалној одговорности, Историјски архив
Јагодине покривао је (и још увек покрива) релативно велики географски и
административни простор садашњег Поморавског управног округа, који се
састоји од пет општина (Ћуприја, Параћин, Деспотовац, Свилајнац и Рековац) и територије града Јагодине.
На поменутом простору постоји огроман број регистратура, односно
установа, институција и административних јединица, којима је потребна
стручна помоћ у заштити архивске грађе и регистратурског материјала.
Поред тога, постоји и готово 300.000 потенцијалних корисника, само са
територије Поморавског округа, специјализованих услуга које пружа Архив,
као и великог броја корисника из других делова Републике Србије, чак и
бивше Југославије, којима је у одређеним сегментима и аспектима неопходна
стручна помоћ Историјског архива Јагодине.
У складу са новим захтевима времена и неизбежним повећањем обима
послова и усложњавањем њихове структуре, било је неопходно да се Архив
технички осавремени и обогати новом, стручном радном снагом која ће бити
способна да обави све нове, нужно наметнуте послове и задатке, као и разне
изазове у организацији и осавремењавању стручне делатности. Са поменутим
активностима кренуло се од самог почетка 2001. године, пре свега у погледу
запошљавања стручних лица за посебне послове и задатке (информатичка
делатност). Први корак у том правцу представљало је формирање Информатичког центра и техничке службе, при Служби заштите архивске грађе у
Архиву (Служби депоа), 2001. године. Због тога је била измењена систематизација радних места, у смислу обогаћивања стручне структуре запослених
у Архиву. Тада је запослен оператор при Информатичком центру и техничкој служби (Бобан Поповић). Поред послова везаних за рад Информатичког
центра, Бобан Поповић је обављао и послове скенирања, компјутерске при-

115

U STORIJSKI

ARHIV

JAGODINA

преме издања за штампу и све послове који су се односили на компјутерску
обраду свих врста података. Поред њега, за компјутерску обраду података
повремено су били задужени још и Оливер Ђорђевић и Дејан Првуловић.
За руководиоца поменуте службе (Информатичког центра) била је постављена Нада Стојановић. Такође, Архив је исте године кадровски ојачан
пријемом службенице са правничким знањем и искуством (Вера СтојановићСтевановић), која обавља дужност секретара установе. Уз Веру СтојановићСтевановић, у служби општих послова, у периоду 2001-2011. радили су и
Јованка Јевтић, Љиљана Ђурђевић, Драгица Драгићевић и Александар Милошевић. У поменутом периоду директори Архива били су: Милорад Јовановић
(2000-2004), Зоран Марковић (2004-2008) и мр Дејан Танић (2008-2011).
Такве кадровске и стручно-структуралне промене у Архиву утицале су на
неупоредиво бржи проток информација и олакшање система пружања услуга
корисницима Архива. То се одразило и на све остале сегменте стручног, научно-образовног и културно-просветног рада у Архиву. Такве промене су биле
незамисливе без набавке савремених техничких средстава и опреме. У
периоду 2001-2011. Архив је набавио 16 персоналних рачунара, 5 штампача,
2 скенера и 1 микрочитач новије генерације.

Aдминистративна зграда, 2004.
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Мотивисани новим изазовима, службеници Историјског архива Јагодине, на самом почетку новог века, објавили су два значајна издања – монографију Историјски архив Јагодине 1951-2001, чији је главни уредник био
тадашњи директор Архива, Милорад Јовановић, а аутори - Милорад Јовановић, Слађан Јевремовић, Нада Стојановић, мр Добривоје Јовановић, Дејан
Танић, Драгослав Дедић.
Рад на истраживању значајних историјских извора настављен је током
2001. године. То је резултовало објављивањем збирке историјских извора Извештаји Команде Српске државне страже 1941-1944, чији су приређивачи били мр Добривоје Јовановић и Дејан Танић. Овом публикацијом била
је покренута едиција Извори за Други светски рат у Поморављу. Уредник
овог издања био је Милорад Јовановић, а рецензент поменуте публикације
(па и читаве едиције) био је проф. др Љубодраг Димић.
У неким случајевима издавачка и културно-просветна (изложбена) делатност биле су у потпуности комплементарне. То се догодило и у случају
постављења изложбе докумената 150 година апотекарства у Јагодини
1852-2002, коју је Историјски архив Јагодине радио у сарадњи са Завичајним
музејем. Аутори каталога ове изложбе, под истим насловом, били су Љубица
Здравковић (Завичајни музеј) и Драгослав Дедић (Историјски архив). Уводну
реч за текстуални део каталога написао је мр Дејан Танић.
У то време, направљен је и план за објављивање часописа за историографију и архивистику – Корени. Часопис је покренут 2003. године и представљао је једно од најзначајнијих (у научном и стручном погледу) издања
Историјског архива Јагодине. Покретач и главни уредник часописа био је
тадашњи директор Архива, Милорад Јовановић, а рецензенти текстова били
су еминентни српски историчари, проф. др Љубодраг Димић и проф. др
Радош Љушић. Поменути научници били су и чланови редакционог одбора,
који су поред њих, чинили: мр Сузана Рајић, Вјера Митровић, Мирослав
Вељковић, Бранислав Цветковић, Милорад Јовановић, мр Дејан Танић, мр
Добривоје Јовановић и Драгослав Дедић.
До 2011. године објављено је девет бројева часописа Корени (уз један
двоброј) и поменути часопис представљао је (и још увек представља) један
од најзначајнијих и најпопуларнијих публикација те врсте у Србији.
Поводом великог јубилеја – 200 година од подизања Првог српског
устанка, Историјски архив Јагодине је, у сарадњи са Народном библиотеком
Радислав Никчевић у Јагодини, приредио изложбу научних (историографских) књига о Првом српском устанку. Објављен је и каталог изложбе,
под насловом Први српски устанак у историографији. Аутор текстуалног
дела каталога био је мр Дејан Танић, а уредник Милорад Јовановић.
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Поводом поменутог јубилеја објављен
је и тематски број часописа Корени (II),
који је у потпуности био посвећен Првом
српском устанку. Централни и највећи део
садржаја овог броја часописа, чинила је
студија Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у Првом српском устанку 18041813, аутора мр Добривоја Јовановића. Ово
је, заправо, била допуњена и проширена
верзија истоимене студије, која је била објављена 1994. године (рецензент – проф. др
Радош Љушић).
Током 2005. године, од стране Историјског архива Јагодине, била је покренута веома значајна едиција, под насловом - Извори
за историју Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча у 19. веку. Прва публикација, објављена у оквиру ове едиције, била је збирка историјских извора – Књажеска
канцеларија. Јагодинска нахија 1815-1823 – Архивска грађа (Јагодина
2005), коју су приредили Зоран Марковић и Љубодраг Поповић. Рецензенти
овог издања били су проф. др Бранко Јовановић и мр Добривоје Јовановић.
Исте године (2005), настављена је свестрана издавачка продукција Архива, у сегменту континуитета објављивања значајних историографско-архивистичких издања, у оквиру неких већ поменутих едиција – Извори за Други
светски рат у Поморављу и Прилози за историју здравства у Јагодинском
округу у 19. веку. Крајем године појавио се и трећи број часописа за историографију и архивистику Корени (III).
Проучавање и истраживање Другог светског рата кроз архивску грађу
настављено је публиковањем збирке историјских извора, под насловом
Извештаји Недићевих органа власти у Моравском округу 1941-1944
(Јагодина, 2005), коју су приредили мр Добривоје Јовановић и мр Дејан
Танић. Рецензент овог издања био је проф. др Љубодраг Димић.
Публиковањем збирке историјских извора, исте 2005. године, од стране
Историјског архива Јагодине, под насловом - Од Карла Белонија до Јосифа
Панчића 1839-1847 (приређивачи – мр Дејан Танић и мр Добривоје Јовановић, рецензент – проф. др Драгољуб Живојиновић), настављена је продукција
издања у оквиру значајне историографско-културолошке едиције, под насловом Прилози за историју здравства у Јагодинском округу у 19. веку.
Поменута едиција, која се бави једним изузетно важним аспектом
свакодневне и свеукупне друштвене историје (историје свакодневног живо-
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та) у Србији 19. века, започета је још 1995. године, публиковањем студије
под насловом Рад др Карла Белонија – првог физикуса Окружја јагодинског
1839-1841, аутора Д. Танића, Д. Јовановића и Д. Дедића. Рецензент ове
студије био је проф. др Драгољуб Живојиновић.
У оквиру поменуте едиције, објављено је још једно издање – збирка историјских извора, под насловом Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса 1847-1860 (Јагодина, 2009), чији су приређивачи били мр Добривоје
Јовановић и мр Дејан Танић. Рецензент поменутог издања био је др Милош
Ковић, доцент Филозофског факултета у Београду – одељење за историју.
Наставак публиковања архивских издања у оквиру значајне едиције Извори за Други светски рат у Поморављу, уследио је 2006. године, објављивањем збирке историјских извора – Југословенска војска у Отаџбини на
територији Округа моравског 1943-1944 (Документи). Приређивачи овог
издања били су мр Добривоје Јовановић и мр Дејан Танић, док је рецензент
био проф. др Љубодраг Димић. Предговор за ову публикацију насписао је др
Коста Николић.
Своју богату издавачку делатност, током 2006. године, Историјски архив
Јагодине наставио је публиковањем студије Позориште у Јагодини (суиздавач са Градским позориштем Јагодина), чији су аутори проф. Нинослав
Станојловић и Слободан Жикић.

Колектив Историјског архива Јагодине, 2006.
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Као суиздавач (заједно са Народном библиотеком Јефимија из Трстеника и Историјским архивом Крушевца), Историјски архив Јагодине објавио
је 2006. године, зборник научних и стручних радова под насловом – Живот и
дело Сретена М. Аџића. Ова публикација има велики историографски значај
због улоге Сретена М. Аџића у развоју просвете и педагогије на просторима
Поморавља, али и у читавој Србији, пошто је он, као управитељ Учитељске
школе у Јагодини, учинио ову школу једном од најквалитетнијих образовних
установа те врсте у овом делу Европе. Настављено је и са објављивањем
часописа Корени (IV), а следећи број ове научне и стручне публикације
(Корени V ) био је једино издање Архива током 2007. године
Наредни период (2008-2011), био је посебно значајан када је научноистраживачка и издавачка делатност Архива у питању, јер је у поменутом
четворогодишњем периоду Архив објавио чак 17 издања. Већ поменута едиција Извори за Други светски рат у Поморављу, настављена је објављивањем збирке историјских извора, под насловом Моравски округ у листу
„Ново време“ 1941-1944 (Јагодина, 2008), коју су приредили мр Добривоје
Јовановић и мр Дејан Танић, док је рецензент и овог издања, везаног за историју Другог светског рата, био проф. др Љубодраг Димић.
Током 2008. године, настављена је едиција Извори за историју Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча у 19. веку, објављивањем књиге Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија (1823-1830) – Архивска грађа (Јагодина, 2008),
коју су приредили Зоран Марковић и Љубодраг Поповић.
Као суиздавач, Историјски архив Јагодине је у току исте (2008) године
објавио две публикације – Паланачке хронике (мемоарска литература), аутора Јанка С. Јанковића и монографију Фудбалски клуб „Драгоцвет“, аутора Милуна Микића. Објављени су и Корени VI.
Убедљиво најбоље резултате на годишњем нивоу у погледу издавачке
продукције, Историјски архив Јагодине постигао је 2009. године, објављивањем чак шест издања. То представља својеврсни рекорд у овој врсти
делатности, поготово кад се има у виду да су то била релативно обимна
издања. Поред већ поменуте збирке историјских извора, Од Јосифа Панчића
до Спиридона Јефтимијадеса 1847-1860, коју су приредили мр Добривоје
Јовановић и мр Дејан Танић, у оквиру едиције Прилози за историју здравства у Јагодинском округу у 19. веку, објављено је још једно (интернет)
издање, које се односи на здравствене прилике у Јагодини током прве половине деветнаестог века. То је веома занимљива студија, под насловом Куга у
Јагодини 1837. године, аутора Драгослава Дедића, који је обрадио једну тему
о којој се није много писало у српској историографији.
Исте године појавилe су се још две значајне студије о историји Јагодине
и Србије у 19. веку – Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у Првом
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Промоција часописа „Корени”, 2005.
и Другом српском устанку и Јеврем Марковић: Испред свог времена. Аутор
обе студије био је мр Добривоје Јовановић.
Једна од публикација, у издању Историјског архива Јагодине, која се
бавила новијом завичајном историјом, била је монографија Дом ученика у
Јагодини (Јагодина, 2009), аутора Оливера Ђорђевића и Драгана Лукића.
Крајем 2009. године, били су објављени и Корени VII.
Велики научни допринос изучавању историје школства и развоја просвете у нововековној Србији, пружио је мр Добривоје Јовановић својом монографијом Основне школе у Јагодинском округу до 1850. године (Јагодина,
2010). Исте године (2010) Архив је наставио са едицијом Извори за историју
Средњег Поморавља, Ресаве и Левча у 19. веку, објављивањем чак две
збирке историјских извора, који се односе на период постојања Јагодинске
нахије – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија (1830-1835) Архивска
грађа и Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија (1836-1839) Архивска
грађа. Обе наведене збирке историјских извора приредили су Зоран Марковић и Светлана Мишковић.
Током 2011. године, у издању Архива биле су објављене три публикације – Подручје Јагодине у Априлском рату и устанку 1941. године,
каталог истоимене изложбе (аутор – Душко Грбовић из Завичајног музеја у
Јагодини, уредник – мр Дејан Танић), Жупа Левач – Атлас, историјски атлас
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старог Левча (аутор – Мирослав Симић, рецензент и уредник – мр Дејан Танић) и
Корени VIII-IX (двоброј).
Од оснивања Историјског архива Јагодине, 1951. године, до 2011. године, дакле,
за 60 година, биле су објављене 43 публикације, од којих чак 32 (74% од укупног
броја) у периоду 2001-2011. Посебно је
важно истаћи чињеницу да је највећи број
архивских издања настао као резултат
стручног и научно-истраживачког рада
стручњака Историјског архива Јагодине
(Служба сређивања и обраде архивске грађе). Значајно је напоменути да највећи број
публикација представља збирке историјских извора, односно, архивске грађе, а њихово публиковање представља финални и
најбољи вид заштите значајних архивских
фондова. Поред тога, не само у стручно-научном, већ и у техничко-уређивачком погледу (коректура, комплетна припрема за штампу, итд.), највећи
део послова у вези са публиковањем обавили су запослени у Историјском
архиву Јагодине. Технички уредници готово свих издања у периоду 20012011. били су Бобан Поповић и Оливер Ђорђевић.
Поред наведених објављених публикација, направљени су детаљни планови и обављене неопходне припреме за даљи рад на обогаћивању научноистраживачке и издавачке делатности. У оквиру ових планова и припрема
предвиђено је публиковање нових монографија о историји школства у Јагодини и широј околини у 19. и 20. веку, аутора мр Добривоја Јовановића, нове
збирке историјских извора, под насловом Национализација имовине у Моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962 (приређивачи – Милорад
Јовановић, Горан Алексић, Нада Стојановић), као и наставак публиковања
часописа за историографију и архивистику – Корени.
Поред публиковања, најефикаснији (и доказано најтрајнији) вид заштите
архивске грађе представља микрофилмовање. Сви послови око припреме
архивске грађе за микрофилмовање такође су обављани од стране Службе
сређивања и обраде архивске грађе. У периоду 2001-2011. године микрофилмована је грађа фонда Начелство Окружја Јагодинског 1839-1889. Овај
фонд се не налази у власништву Историјског архива Јагодине, већ Архива
Србије, који је јагодинском архиву поверио задатак израде информативних
средстава (пописа предмета) и микрофилмовања. У поменутом периоду мик-
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рофилмски су обрађене године 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861. и
1862. фонда Начелства. Израђено је укупно 83.477 микроснимака (са копијама), што представља 26% укупног микрофилмског материјала који поседује
Историјски архив у Јагодини.
Поред финалних облика заштите архивске грађе (публиковање и микрофилмовање) Служба сређивања и обраде остварила је и значајне резултате у
својој основној делатности – сређивању и обради архивске грађе. Током
скоро сваке године, у периоду 2001-2011, регистратурски и архивистички је
обрађиван двоцифрен број архивских фондова. Посматрано по годинама, резултати рада Службе сређивања и обраде изгледали су овако:
2001 – 12 фондова (108,8 дужних метара)
2002 – 13 фондова и 1 збирка (119,5 дужних метара)
2003 – 12 фондова (100,2 дужних метара)
2004 – 7 фондова (86,5 дужних метара)
2005 – 6 фондова (87,1 дужних метара)
2006 – 16 фондова и 1 збирка (112,6 дужних метара)
2007 – 13 фондова (97,1 дужних метара)
2008 – 10 фондова и 1 збирка (89, 4 дужних метара)
2009 – 11 фондова (98, 2 дужних метара)
2010 – 12 фондова (99, 4 дужних метара)
2011 – 13 фондова (113, 6 дужних метара)
Током периода 2001-2011 регистратурски и архивистички је сређивано
125 фондова, што чини 28,2% од укупног броја фондова у поседу Историјског архива Јагодине, као и 3 збирке (30% од укупног броја збирки
Архива). Иначе, Историјски архив Јагодине чува 447 фондова и 10 збирки,
односно, укупно 6767 дужних метара архивске грађе и регистратурског материјала. У односу на 2001. годину, број фондова увећан је за 18%, односно, за
71 фонд (са 376 на 447 фондова). Структура обрађиваних фондова пажљиво
је бирана, са намером да се равномерно „покрију“ све општине које су под
стручном ингеренцијом Историјског архива Јагодине, као и све врсте институција и установа.
Поред наведених послова, Служба сређивања и обраде има задатак и да
се брине о архивској библиотеци. Библиотека Историјског архива Јагодине
служи, пре свега, за стручно и научно усавршавање запослених у Архиву, али
је отворена и за све заинтересоване кориснике са стране (ђаке, студенте,
просветне раднике, истраживаче, итд), наравно, под условом да се библиотечки материјал користи искључиво у наменски одређеним просторијама
Архива (читаоници). Фонд Архивске библиотеке садржи 3275 књига, 691 ча-
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Библиотека Историјског архива Јагодине
сопис и 1196 листова, односно, укупно 5162 библиотечке јединице. У односу
на 2001. годину, фонд Архивске библиотеке је 2011. године, богатији за 773
библиотечке јединице.
У оквиру књижног фонда архивске библиотеке налази се посебна целина
– Фонд старих и ретких књига. Реч је о 13 књига, које су објављене између
1795. и 1867. године. Оне су класификоване у Каталогу старих и ретких
књига Библиотеке Историјског архива Јагодине, који је урађен 2007. године (аутор мр Дејан Танић). Најстарија књига у саставу овог фонда је Прибавление III из 1795. године. То је, у ствари, додатак (прибавление – додатак,
штампан као посебно издање) знаменитом делу Јована Рајића Историја
Срба из 1794. године.
Постоје два информативна средства за целокупан библиотечки материјал Архивске библиотеке – Стручни каталог (заједно за књиге и периодику)
и Каталог монографских публикација (само за књиге). Поменути Стручни
каталог урађен је по принципу универзалне, међународне децималне класификације. По њему су биле дефинисане и физички распоређене следеће групе
монографских публикација:
0 – Општа група
1 – Филозофија
3 – Религија – теологија
30 – Социологија – социографија
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32 – Политика – наука о држави
33 – Политичка економија
34 – Право- правне науке - законодавство
35 – Јавна управа – ратна вештина – војне науке
37 – Просвета
38 – Трговина – саобраћај
39 – Етнологија – етнографија – обичаји – фолклор
4 – Лингвистика – филологија
5 – Математика – природне науке
6 – Примењене науке – медицина – техника
7 – Уметност – архитектура – фотографија – музика – игре
82-89 – Књижевност свих народа, нација и раса
886 – Српска-хрватска-словеначка (југословенска) књижевност
91 – Географија – путописи
92 – Мемоари – биографије
93 – Историја
94 – Средњовековна и новија историја

Почетком 2002. године, по одлуци тадашњег директора Архива, Милорада Јовановића, библиотека и читаоница премештене су у нове, за ову намену
посебно преуређене просторије у саставу административне зграде Архива.
Наиме, од 1994. до 2002. године библиотека и читаоница била су смештене у
просторијама Депоа, али због влаге и ниске температуре било је отежано и
коришћење књига и боравак у читаоници, која је имала 10 места. Потпуном

Колеге из Службе сређивања, Спољне службе и Центра за информације
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адаптацијом некадашњих подрумских просторија административне зграде
Архива, за библиотеку и читаоницу обезбеђене су много адекватније и знатно веће просторије (читаоница има 25 места), у које су смештени (поред библиотечког материјала) и делови фонда Начелство Окружја Јагодинског
1839-1889 и комплетна Збирка Матичних књига 1837-1900. У просторијама
архивске библиотеке смештен је и комплетан микрофилмски материјал. Што
се тиче техничких средстава, неопходних за рад у библиотеци, читаоница је
опремљена са два персонална рачунара и два микрочитача (за микрофилм и
микрофиш).
Обезбеђивање много бољих услова за рад библиотеке и читаонице, довело је (од 2002. године) до огромног повећања броја посетилаца и корисника
архивске библиотеке. Најчешће су библиотеку посећивали и користили студенти, ђаци и истраживачи свих струка, из земље и иностранства (Русије,
Данске, Француске, Немачке, САД, Словачке, Македоније, БиХ и Црне
Горе). У просторијама читаонице, од 2002. године, редовно се обавља и практична настава за ученике неких средњих стручних школа из Јагодине. Велики
пораст броја корисника (не рачунајући запослене у Архиву) библиотеке и
читаонице може се видети кроз преглед броја посетилаца по годинама:
2002 – 106 посетилаца и корисника
2003 – 117 посетилаца и корисника
2004 – 135 посетилаца и корисника
2005 – 210 посетилаца и корисника
2006 – 224 посетилаца и корисника
2007 – 216 посетилаца и корисника
2008 – 299 посетилаца и корисника
2009 – 311 посетилаца и корисника
2010 – 326 посетилаца и корисника
2011 – 315 посетилаца и корисника
Из овог прегледа се види да је архивску библиотеку и читаоницу, за 10
година, посетило 2259 корисника из читаве Србије и иностранства.
Од 1994. до 2010. године за рад архивске библиотеке и читаонице био је
задужен мр Дејан Танић (који је од фебруара 2008. обављао дужност директора), а од новембра 2010. године, све послове у вези са радом библиотеке
и читаонице преузела је Ивана Златковић, која има и задатак да ради на даљој допуни Каталога монографских публикација.
Упоредо са детаљним преуређивањем просторија, намењених за библиотеку и читаоницу, урађена је, крајем 2001. и почетком 2002. године комплетна адаптација новог канцеларијског простора за раднике Службе за заш-
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титу архивске грађе у Архиву (Служба депоа). Нова канцеларија пружила је
неупоредиво боље услове за административни рад службеника, а нарочито за
пријем заинтересованих корисника (странака). Нажалост, и поред наведеног,
радници Службе депоа већ годинама раде у изузетно тешким условима када
је у питању посао у самом архивском депоу. Наиме, иако по површини један
од највећих (можда и највећи) у Србији, главни депо Историјског архива
Јагодине употребљив је на свега 65% свог простора. Смештен је у приземљу
(900 квадратних метара) такозване „старе зграде“ јагодинске Учитељске
школе, изграђене 1869. године. Поменути простор Историјски архив Јагодине, као свој депо, користи од 1976. године, али он се не налази у власништву
Архива, већ Педагошког факултета (правног наследника Учитељске школе) у
Јагодини. Због таквог имовинско-правног статуса, Архиву је било веома тешко да обезбеди средства за капиталне инвестиције у циљу опоравка зграде, а
ни Педагошки факултет, као номинални власник ове некретнине, није имао
довољно средстава за њено одржавање. Тако је дошло до постепеног пропадања зграде.
Због прокишњавања и урушавања делова међуспратне конструкције,
Архив је био принуђен да пресељава архивску грађу и регистратурски материјал из угрожених делова Депоа у његове „здравије“ просторије. Дошло је
до парадоксалне ситуације да се прилично брзо увећавао број фондова, од-

Женски део колектива, 2011.
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носно, количина архивске грађе и регистратурског материјала, а смањивао
простор за њихов смештај. Као што је већ раније наведено у тексту, у периоду од 2001. до 2011. године, био је преузет 71 фонд и 1 збирка, чиме је број
фондова и збирки повећан за 18% (са 376 на 447 фондова). Поређења ради, у
знатно дужем (16 година) периоду, од 1984. до 2000. године, био је преузет
„само“ 51 фонд. Што је најважније, од 2001. до 2011. количина архивске
грађе и регистратурског материјала увећана је чак за нешто више од 50% (са
4500 дужних метара на 6767 дужних метара), док је употребљиви простор
Депоа смањен за чак 35%. Тако је један од најбогатијих архива у Србији
(међу првих осам), по количини чуване архивске грађе и регистратурског
материјала, дошао у ситуацију да има најугроженији Депо.
Јавност и надлежни органи (републички и општински) редовно су обавештавани о лошем стању зграде архивског Депоа. Поред бројних дописа надлежним институцијама и прилога у медијима, Архив је приредио 11. октобра
2001. године специјалну изложбу фотографија, на којима су приказани сви
оштећени делови простора Депоа. Ситуација се додатно искомпликовала 31.
јануара 2003. године, када је Историјски архив Јагодине дошао под надлежност локалне самоуправе (Закон о децентрализацији). То је додатно отежало
комуникацију са републичком владом, односно Министарством културе, под
чијом је директном ингеренцијом Архив био од 1992. до краја јануара 2003.
Ипак, исте године (2003) дошло је до најаве позитивног преокрета у погледу побољшања услова за пријем и смештај архивске грађе и регистратурског материјала. Ангажовањем тадашњег директора Архива, Милорада Јовановића, Историјски архив Јагодине је од локалне самоуправе добио на коришћење некадашњу зграду Црвеног крста. То је значило још 280 квадратних
метара простора погодног за пријем архивске грађе и регистратурског материјала (пријемни депо). Наредне године Министарство културе Републике
Србије одобрило је значајна средства за потпуну поправку крова главног
Депоа. Ова инвестиција реализована је 2005. године, чиме је заустављена
даља девастација просторија Депоа.
И поред тешких услова за рад у Депоу, радници Службе депоа
Историјског архива Јагодине (Нада Стојановић, Животије Матић, Небојша
Веселиновић, Оливер Ђорђевић) остварили су у периоду 2001-2011. завидне
резултате у погледу пружања услуга Архива свим заинтересованим
корисницима, односно, правним и физичким лицима. Број обрађених и
решених захтева повећавао се из године у годину (нарочито у годинама када
је спровођена реституција и денационализација), што се може видети из
следећег прегледа радног учинка Службе депоа по годинама:
2001 – 215 захтева
2002 – 223 захтева

2003 – 262 захтева
2004 – 260 захтева
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2005 – 241 захтев
2006 – 495 захтева
2007 – 514 захтева
2008 – 498 захтева

2009 – 526 захтева
2010 – 902 захтева
2011 – 586 захтева

Упоредо са наведеним порастом броја фондова и количине (изражене у
дужним метрима) регистратурског материјала који се чува у Архиву, током
периода 2001-2011. нагло се повећао и број регистратура, које су у контролној надлежности Службе за заштиту архивске грађе ван Архива (Спољна
служба). Као што је већ истакнуто, Историјски архив Јагодине има стручну
надлежност над читавим Поморавским управним округом. У периоду 20012011. број регистратура на том подручју повећан је за 38%, односно са 512
регистратура 2001. године на 714 регистратура 2011. године. Урађен је и
нови Регистар регистратура, који је обухватио и приватна предузећа. Обиман посао контроле регистратура на терену (као и свих послова везаних за
рад Спољне службе) у периоду 2001-2011. обављали су Саша Здравковић и
Слађан Јевремовић.
По основној делатности, природи послова и статусу, основна структура
свих регистратура (стање 2011. године), бројчано изгледа овако:
Просветне установе – 56
Установе у култури – 20
Здравство – 5
Социјално осигурање, органи
власти и судство – 41
Привреда – 72

Банке и осигуравајући заводи – 5
Црквене и верске установе – 105
Разна друштва, организације и
удружења – 116
Приватна предузећа – 202

Рад у регистратури, 2010.
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Радни учинак Спољне службе (у свим сегментима послова), у периоду
2001-2011, био је изузетно добар. Обављено је 1619 обилазака регистратура
(са комплетним записницима), што значи да су, по статистици, све регистратуре контролисане више од два пута. Урађено је 172 сагласности на Листу
категорија са роковима чувања, 244 сагласности за излучивање, 71 преузимање (укупно 2267 дужних метара архивске грађе и регистратурског материјала).
Због огромног прилива преузете грађе и већ приказаног проблема алармантног недостатка простора, 2010. године је одлучено да се више не преузима архивска грађа и регистратурски материјал, због више него неадекватних услова у којима би се сместили евентуално преузети фондови.
О бројним проблемима са којима се сусретала Спољна служба, не само у
Историјском архиву Јагодине, већ и у свим архивима широм Србије, веома
често се расправљало на састанцима архивске Регионалне подружнице. Наиме, на иницијативу тадашњег директора Историјског архива Јагодине, Зорана
Марковића, 2006. године обновљен је рад архивске Регионалне подружнице,
коју је чинило седам архива. Поред Историјског архива Јагодине, у њеном
раду учествовали су и Архив Шумадије – Крагујевац, Историјски архив Крушевца, Историјски архив Рас – Нови Пазар, Историјски архив Ужица,
Историјски архив Краљева и Историјски архив Чачка. У периоду од 2006. до
2011. године Подружница је организовала 27 састанака и неколико година је
деловала као једина организација те врсте у Србији.
Посебну пажњу Архив је посветио културно-пропагандној и просветној
делатности. Нагласак је стављен на упознавање школске омладине са радом
Архива и потенцијалном сарадњом ђака и студената са овом установом. Поводом Дана Архива и Недеље Архива, Историјски архив Јагодине традиционално додељује награде (најновија издања Архива) ученицима основних
школа са подручја града Јагодине, који су се посебно истакли у настави историје. Архив је учествовао и у свим значајним манифестацијама и историјским јубилејима, где посебно треба да се истакне кључна улога Архива у
организацији обележавања великих јубилеја – 200 година од избијања Првог
српског устанка (2004) и 90 година од пробоја Солунског фронта (2008).
Важно је истаћи да су све активности Архива биле више него коректно
праћене од стране локалних медија. У периоду 2001-2011. било је (на електронским медијима) емитовано 299 емисија и посебних прилога о раду Историјског архива Јагодине, а у штампаним медијима 181 чланак био је посвећен
архивској делатности. Од новембра 2008. године за технички контакт Архива
са медијима задужена је Јелена Раичевић-Бошковић.
Нема сумње да је Историјски архив Јагодине установа која има огроман
значај за свакодневни живот грађана Средњег Поморавља, Ресаве и Левча

130

U STORIJSKI

ARHIV

JAGODINA

(Поморавски управни округ). Треба истаћи да је у највећем проценту својих
задатака и активности Архив ипак сервис грађана и да у томе има пресудну
улогу по питању решавања многих актуелних, животних проблема становника нашег краја. Поред тога, Архив је и научно-истраживачка и културнопросветна установа, која има одговоран задатак да чува и шири знање о нашој прошлости, традицији и култури.

Колеге на промоцији издања Архива, 2015.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
2012 - 2016.

У последњих пет година Историјски архив Јагодине наставио је са успешним радом у оквиру свих основних делатности, али и на побољшању
услова рада и осавремењавању начина рада и неопходних средстава и опреме. Значајно је увећан обим посла, самим тим и резултати рада били су процентуално бољи. Посебно видљив помак у проширењу обима посла настао је
у домену рада Службе за заштиту архивске грађе и регистратурског
материјала ван Архива (у даљем тексту: Спољна служба).
У надлежности Спољне службе Историјског архива Јагодине тренутно
се налази 910 регистратура, са више од 40.000 дужних метара регистратурског материјала. У поређењу са 2011. годином, то је повећање од 196 новоевидентираних регистратура, или повећање броја регистратура за чак 27,5%.
У периоду од 2012. до 2016. године извршено је 827 обилазака регистратура
(са комплетним записницима) што значи да је био преконтролисан готово
комплетан корпус (укупно 910) свих регистратура под јурисдикцијом Спољне службе Архива, на територији Поморавског управног округа.
Поменуто велико повећање броја новоевидентираних регистратура, настало је услед настанка и регистровања нових предузећа (приватних) из области привреде и услуга. По новој евиденцији основна структура (делатност,
природа послова, статус) регистратура изгледа овако:
Просветне установе – 56
Установе у култури – 20
Здравство – 5
Социјално осигурање, органи власти и судство – 41
Привреда - 98
Банке и осигуравајући заводи – 5
Цркве и верске установе – 105
Разна друштва, организације и удружења – 118
Приватна предузећа - 370

Што се тиче преузимања архивске грађе и регистратурског материјала,
што такође спада у домен рада Спољне службе, због акутног недостатка
простора у депоима Историјског архива, у периоду 2012-2016. није могла
бити преузета значајнија количина архивске грађе и регистратурског материјала, тако да је количина укупног поменутог материјала (изражено у дужним
метрима), увећана је за 40 дужних метара (путем преузимања дела докумен-
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тације СО Параћин). Од ранијих 6767 дужних метара архивске грађе и регистратурског материјала, данас се у депоима Архива чува количина од 6807
дужних метара. Као и у претходном периоду, за рад Спољне службе били су
задужени Слађан Јевремовић и Саша Здравковић.
Поред повећања обима посла у домену рада Спољне службе, у протеклих пет година значајно је порастао и свеукупан број захтева грађана заинтересованих за све врсте услуга архива. За разлику од претходног десетогодишњег периода (2001-2011), када се број захтева у просеку кретао од 260 до 580,
у току једне године (са изузетком 2010. године, када је број захтева износио
902), током последњих пет година, просечан број захтева по години, надмашио је цифру од 1000. Тако је, на пример, 2014. године евидентирано 1364
захтева, током 2015 – 1257 захтева, а у 2016. години нешто преко 1000.
Према структури корисничког интересовања, највећи број захтева достављен је Служби за заштиту архивске грађе у Архиву (у даљем тексту:
Служба депоа). Треба истаћи да радници Службе депоа већ више од једне
деценије раде у изузетно тешким условима (вероватно најтежим у Србији!) у
девастираним просторијама депоа (зграда „Старе Учитељске школе“). Због
нерешеног имовинско-правног статуса (зграда се налази у власништву Педагошког факултета) и хроничног недостатка средстава за капиталне инвестиције, зграда је постепено (деценијама) пропадала. Нажалост, данас може да се
користи тек нешто више од 60% првобитног простора депоа, који је износио
900 квадратних метара и био, својевремено, један од највећих простора за
смештај архивске грађе у Србији.

Служба сређивања Историјског архива Јагодине
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И поред поменутих, изразито лоших услова за рад, Служба депоа је у
периоду 2012-2016. остварила изузетан радни учинак, решавањем много већег броја захтева него у периоду 2001-2011. Просечан годишњи број захтева
које је Служба депоа решила у периоду 2012-2016. креће се између 820 и 870,
за разлику од периода 2001-2011, када је тај просек био значајно мањи – 577.
У току читавог периода 2012-2016. Служба депоа примила је и обрадила
укупно 4338 захтева корисника услуга Архива. За рад у Служби депоа
ангажовани су Животије Матић, Небојша Весели-новић и Оливер Ђорђевић.
Посебно комплексну структуру послова у Архиву обавља Служба сређивања и обраде архивске грађе (у даљем тексту: Служба сређивања). Она је
и структурално најсложенија, јер поред основног Одељења за сређивање и
обраду архивске грађе у њеном саставу се налазе и Одељење за коришћење,
истраживање и публиковање архивске грађе и културно – просветну делатност, Центар за информације и Архивска библиотека.
У оквиру своје основне делатности, Служба сређивања радила је на
регистратурској и архивистичкој обради 47 фондова, што чини готово 10%
свих фондова (449) које тренутно чува Историјски архив Јагодине. Структура обрађиваних фондова била је врло разнолика и обухватала је, како архивску грађу од изузетног значаја (старијег датума), преко архивске грађе из периода Другог светског рата или непосредно после рата, све до општинских
документација новијег датума (80-тих година 20 века). Када је у питању грађа од изузетног значаја, треба нагласити да је реч о фондовима Начелство
окружја Јагодинског 1839-1889 (задужени за обраду - мр Добривоје Јовановић и мр Дејан Танић) и Матичне књиге 1837-1904 (задужена – Ивана Златковић). Посебно значајан и обиман посао урађен је на пољу пописа топонима
из свих матичних књига (233) – око 9000 топонимских података, који су преведени и у електронски облик. Урађен је и основни попис матичних књига са
свим основним елементима – врста књиге, место уписивања података, граничне године, димензије, број листова и кратак опис.
Географски и тематски, структура обрађиваних фондова обухватала је
читаву територију Средњег Поморавља, Ресаве и Левча, односно, читаво подручје Поморавског управног округа.
У оквиру послова Службе сређивања обавља се и рад Архивске библиотеке (задужени – мр Дејан Танић и Ивана Златковић). У периоду 2012-2016.
број библиотечких јединица увећан је за 227, тако да архивска библиотека
данас садржи 3296 књига, 701 часопис и 1392 листа, односно, укупно 5389
библиотечких јединица.
Просторије архивске библиотеке и читаонице посећивали су многи корисници разних узраста и професионалних оријентација, уосталом, као и у
претходном (десетогодишњем) периоду 2001-2011 (ђаци, студенти, после-
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дипломци, наставници, истраживачи,
књижевници, разни други заинтересовани корисници). У последњем петогодишњем периоду услуге Архивске библиотеке и читаонице на разне начине – кроз
истраживање, учење, посете, присуства
предавањима и слично, користило је 899
лица са простора читаве Србије и иностранства.
Поред основне делатности, Служба
сређивања обављала је и многе послове у
вези са научно-истраживачком, културнопросветном и издавачком делатношћу. У
току поступка научног истраживања, као
саставног сегмента свеукупне сарадње са
другим институцијама (о чему ће бити
више речи касније), Служба сређивања
успела је да обогати укупан број архивских фондова за још два, потпуно дигитализована фонда из периода Другог
светског рата. Иначе, то су, за сада, једини потпуно дигитализовани фондови
у Архиву. Реч је о фонду Црвена армија у Југославији 1944-45 (наредбе
Врховног штаба Црвене армије СССР-а трупама на Балкану и извештаји о
ратним дејствима на југословенском ратишту), као и о фонду Немачки
тенкови на Балкану 1941 (извештаји команди оклопних јединица Вермахта
у време Априлског рата).
Као финални резултат научно-истраживачког рада стручњака Службе
сређивања, у периоду 2012-2016. Архив је објавио пет значајних публикација
(четири збирке историјских извора и један каталог изложбе). Вишегодишње
истраживање мр Добривоја Јовановића, архивског саветника, на пољу историје просвете, као значајног сегмента друштвене историје, резултовало је
објављивањем збирке историјских извора, под насловом Основне школе у
Јагодинском округу 1851-1890 (Јагодина, 2014).
Исте године, објављена је збирка историјских извора Национализација
имовине у моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962, коју су приредили Милорад Јовановић, Горан Алексић и Нада Стојановић. Поред наведених збирки историјских извора, крајем 2014. године, објављен је и каталог
Политички плакат у Моравском округу у време Краљевине Југославије,
који је пратио истоимену изложбу. Аутори каталога били су мр Добривоје
Јовановић, Драгослав Дедић и Милорад Јовановић.
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Поменути истраживачки рад мр Добривоја Јовановића на детаљном
проучавању историје просвете у овом делу централне Србије резултатски је
исказан у две обимне документарне монографије – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918 и Основне школе у беличком
срезу 1918-1941. Поред ових издања, мр Добривоје Јовановић, заједно са
Светланом Мишковић, припрема још три значајне збирке историјских извора, које ће бити објављене наредне године. Реч је о изворима (државним пописима) од кључног значаја за проучавање историје Средњег поморавља, Ресаве и Левча у 19. веку. У питању су: Попис становништва и имовине у
срезу беличком 1863. године, Попис становништва и имовине у срезу левачком 1863. године и Попис становништва у срезу темнићком 1863. године.
За крај 2016. године предвиђено је и објављивање јубиларног броја часописа за историографију и архивистику – Корени. Објављивањем Корена Х
биће заокружен веома успешан период што се тиче издавачке делатности
Архива. Као и у претходном периоду, технички уредници већине архивских
издања били су Бобан Поповић и Оливер Ђорђевић.
Веома озбиљни научно-истраживачки и стручни пројекти рађени су уз
подршку републичких министарстава и у сарадњи са другим значајним институцијама. Један од таквих пројеката, под насловом Евидентирање архивске грађе цркава и манастира дела Шумадијске и Браничевске епархије
1796-2015, реализован је у периоду март-септембар 2015. године. Овај значајни пројекат је урађен у сарадњи са Архивом Српске православне цркве, уз

Дружење поводом Дана архива, 2014. године.
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подршку Министарства културе Републике Србије. Аутори овог пројекта били су Милорад Јовановић и Јелена Раичевић-Бошковић.
Поред овог пројекта од националног значаја, још крајем 2014. покренут
је и један пројекат од међународног значаја, у коме Историјски архив Јагодине има посредно учешће – Меморијали Црвене армије СССР-а на тлу
бивше Југославије, о коме је обавештена и амбасада Руске Федерације у Србији. Значај поменутог пројекта огледа се у томе што ће у овој документарној
монографији бити по први пут обједињени и комплетирани сви спискови
погинулих војника совјетске Црвене армије у Југославији за време Другог
светског рата. У оквиру рада на овом пројекту дошло је и до набавке већ
поменута два нова, потпуно дигитализована фонда (Црвена армија у Југославији 1944-45 и Немачки тенкови на Балкану 1941).
Поред овог, у току је и реализација још једног међународног пројекта (у
сарадњи са амбасадом Републике Белорусије), уз посредно учешће Историјског архива Јагодине, који је, може се рећи јединствен у свету. Реч је о изради историјске синтезе Историја Белорусије, што би представљало прву свеобухватну написану историју ове земље у свету (ван граница бившег СССР-а).
Један од носилаца горепоменута два пројекта је мр Дејан Танић.
У склопу својих научно-истраживачких, културно-просветних и пропагандних делатности, Историјски архив Јагодине остварио је у периоду 20122016. изузетно успешну сарадњу (кроз заједничке пројекте или културно
просветне и пропагандне наступе) са многим институцијама и установама у
Јагодини, али и на простору читавог Средњег Поморавља, Ресаве и Левча.
Посебно успешну сарадњу, у свим облицима, Архив је остварио са Завичајним музејем у Јагодини, Народном библиотеком „Радислав Никчевић“ у
Јагодини, Центром за културу у Јагодини, Књижевним клубом „Ђура Јакшић“, Српском Омладинском Културном организацијом и Савезом удружења
бораца.
Веома успешна била је и сарадња Архива са медијима (штампаним и
електронским), тако да је у периоду 2012-2016. на локалним телевизијама и у
листовима објављено чак 128 разних прилога о раду Историјског архива Јагодине. Посебно плодотворна, успешна и директна сарадња, на свим пољима,
остварена је са локалним самоуправама на подручју Поморавског управног
округа, а нарочито са Управом града Јагодине.
На стручном плану, Историјски архив Јагодине наставио је са веома плодотворном сарадњом са другим архивима, нарочито са Архивом Србије, као
матичном кућом, али и са свим осталим регионалним архивима, нарочито са
архивима који сачињавају Регионалну архивску подружницу. Поред Историјског архива Јагодине, поменуту подружницу сачињава још шест архива –
Архив Шумадије – Крагујевац, Историјски архив „Рас“ – Нови Пазар, Ис-
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Са колегама из Архива Србије, април 2016.
торијски архив Краљева, Историјски архив Крушевца, Историјски архив
Чачка и Историјски архив Ужица. Од тренутка обнављања рада, 2006. године, Регионална архивска подружница је одржала 43 састанка. На овим
састанцима и саветовањима разматрана су сва горућа питања везана за све
аспекте стручног рада, проблеме са којима се на терену сусрећу архиви,
осавремењавање начина рада и статусни положај архива. Историјски архив
Јагодине био је више пута домаћин оваквих скупова, а последњи пут 18. маја
2015. године. Том састанку председавала је Вера Стојановић-Стевановић.
Негде средином овог петогодишњег периода 2012-2016, дошло је и до
смене на челу Историјског архива Јагодине. Од друге половине априла 2014.
године, дужност директора Архива обавља Светлана Мишковић, архивиста,
уместо мр Дејана Танића, који је ту дужност обављао од фебруара 2008.
године.
Са новим руководством дошло је и до приметног снажења напора да се
Архив модернизује у сваком погледу, у чему су у периоду од 2014. до 2016.
године, остварени веома добри резултати. Поред набавке нове опреме и
средстава за рад – нових рачунара и других облика електронске опреме, нове,
модерне и активне рачунарске мреже, клима-уређаја за потребе Службе
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депоа, нове опреме за телекомуникацију и друго, приметно су побољшани
услови за обављање рада и функционисање Архива у техничком смислу.
Појачана је сигурност објеката које користи Архив, набављене су нове,
модерне, полице и ормари за смештај књига и архивске грађе, урађени су сви
технички радови на ефикасном појачању основне заштите објеката Архива.
У смислу суштинске модернизације и неопходног укључивања у коришћење нових технологија, посебно је значајан пројекат скенирања матичних
књига (фонд Матичне књиге 1837-1904) које до сада нису биле микрофилмоване. Поменути пројекат остварен је крајем 2016. године. Ово је још
један доказ да Историјски архив Јагодине наставља да држи корак са временом и да успешно одговара на све изазове које намећу савремени начини
рада у архивима и установама у култури уопште, у другој декади XXI века.
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ЗОРАН МАРКОВИЋ
(1949-2013)
Зоран Марковић је рођен у Ћићевцу 03.06.1949. године. Гимназију је
завршио у Параћину, а Филозофски факултет – Група за историју, у Београду
1973. године. Од 1976. до 1978. године радио је у Завичајном музеју у Јагодини, а у Историјски архив Јагодине прешао је 01.11.1978. године. Дужност
директора Архива обављао је од 1979. до 2000. и од 2004. до 2008. године.
Као аутор, коаутор и приређивач, објавио је 14 књига стручне и научне литературе. Поље његовог интересовања, научног и стручног рада било је веома
широко – од политичке, друштвене, привредне, преко културне и просветне,
све до спортске историје. Као директор Историјског архива Јагодине био је
веома успешан и оставио неизбрисив траг у архивистичкој и историографској
струци, не само на нашем завичајном подручју, већ и шире. Као изузетан
архивистички стручњак био је познат широм бивше Југославије. Међу колегама је био омиљен и изузетно цењен. Нажалост, није успео да уради све оно
што је искрено желео и могао на плану даљег унапређивања струке, јер је
трагично настрадао у саобраћајној несрећи у октобру 2013. године. Ово је
још једно подсећање на Зорана и на све оно чиме нас је задужио и на чему
смо му и као људи и као архивисти неизмерно захвални.

ДРАГАНА СТАНКОВИЋ
(1958-2014)
Драгана Станковић (рођ. Станимировић), рођена је у Јагодини 1958.
године. Завршила је Економски факултет у Београду. Као познати и искусни
економски стручњак, са доказаним успесима у свом раду, запослила се у
Историјском архиву Јагодине, новембра 2013. године. На нашу велику жалост, кратко је била са нама, само до почетка пролећа 2014. године, када је
преминула. Искрено смо јој захвални на сарадњи и значајном доприносу раду
Архива у економско-финансијској сфери, у овом периоду. Сви је памтимо
као одлучну, храбру и способну особу, увек спремну да помогне, како саветима, тако и великим и несебичним залагањем.
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ЉИЉАНА ЛЕКИЋ
(1930-2015)
Љиљана Лекић је рођена у Београду 1930. године. Била је запослена у
Историјском архиву Јагодине од 01.08.1962. до 31.05.1988. године. Ако се
узме у обзир период њеног рада у Архиву, дуг 26 година, као и хронологија
развоја наше установе, може се слободно рећи да је наша Љиља Лекић била
једна од особа која је стварала Историјски архив Јагодине. Њен допринос
раду и уобличавању Архива као установе, био је огроман. За оно што је данас
Историјски архив Јагодине, у великој мери можемо захвалити Љиљи. Ово је
још једно сећање на њу и њен допринос стварању и развоју наше установе.
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РЕЗИМЕ
Монографија Историјски архив Јагодине 1951-2016 објављена је
поводом јубилеја – 65 година рада наше установе. Она представља покушај
да се пружи што више информација о раду Архива, као административне,
културне и научне установе. Кроз разраду тематских целина приказан је
развој функција и архивских делатности, са сумарним подацима и чињеницама.
Одлуком Градског народног одбора Светозарево, од 6. децембра 1951.
године, основана је установа под именом Градска државна архива. Реорганизацијом органа управе (укидањем срезова) марта 1967. године, Историјски архив у Светозареву (данас – Јагодина) постаје међуопштинска установа и добија јурисдикцију над шест општина данашњег Поморавског управног
округа: Светозаревом (Јагодина), Ћупријом, Параћином, Свилајнцем, Деспотовцем и Рековцем. На територијама наведених локалних самоуправа данас
се налази 910 регистратура, са око 40.000 дужних метара регистратурског
материјала.
Данас се у депоима Архива чува 449 фондова и 10 збирки, са близу 7000
дужних метара архивске грађе и регистратурског материјала. Највећи број
ових фондова је из ХХ века, са статусом архивске грађе од значаја и великог
значаја. Знатно мањи број фондова потиче из XIX века, са статусом архивске
грађе од изузетног значаја.
Архив поседује и приручну библиотеку, чији се књижни фонд формирао
упоредо са развојем и потребама установе и архивске делатности. Архивска
библиотека данас поседује преко 5000 јединица библиотечког материјала.
У протеклих 65 година, значајна пажња била је посвећена научно-истраживачкој и издавачкој делатности Историјског архива Јагодине, као и културно-пропагандној и просветној делатности, које су на најбољи начин представиле Архив широј јавности. Такође, направљени су амбициозни планови о
унапређењу информативне и информатичке делатности, односно, стварању
базе података.
Све наведене карактеристике функција које Архив обавља обрађене су у
посебним целинама. Надамо се да ћемо овом монографијом читаоцима дати
најбољи увид у историјат и све специфичности рада Историјског архива Јагодине.
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SUMMARY
The Historical Archives of Jagodina 1951-2016, a monograph, was
published on the occasion of the 65th anniversary of the establishment and work of
this institution. It was an attempt to give as much information as possible about the
work of the Archives, as a administrative, cultural and scientific institution. The
development of functions and archives activities was presented through analyzing
the topics, with summary information and facts.
By decision of community authorities of Svetozarevo, from December 6th
1951, The Community State Archives (previous name of the Archives) was
established. In March 1967. By reorganizing of local authorities, the Historical
Archives in Svetozarevo (Jagodina) became a regional institution, with the
jurisdiction over six communities of our area – Svetozarevo (Jagodina), Cuprija,
Paracin, Despotovac, Svilajnac and Rekovac. Now, under the jurisdiction of the
Archives, there are 910 administrative records with about 40.000 meters of
material in the territories of the above mentioned communities.
Today, the Archive holds 449 funds and 10 collections, with about 7000
meters of archives materials. These funds are mostly from XX century, with the
status of important and very important archives material. A small number of
funds is from XIX century, with the status of exceptional importance.
The Archives also holds a special library. Its fund of monograph and
periodical publications formed along with developing and needs of our institution
and professional activities. Today, the Archives library contains more than 5000
publications.
During the last 65 years, due attention was devoted to the scientific and public
activities of experts of the Historical Archives in Jagodina. It was the best way of
presentation of the Archives to the public. There were, also, ambitious plans which
were made to develop informative and informatic activities (creating the base of
information).
All of the mentioned characteristic of the Archives functions are presented in
thematic chapters. We hope that this monograph will give the readers the best
insight into the history and all the specifics of the Historical Archives in Jagodina.
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