
Милић ПЕТРОВИЋ

АКТУЕЛНА ПИТАЊА 
АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У СРБИЈИ

Садашњу нашу друштвену стварност карактеришу корените проме- 
не у друштвено-политичком систему. Ове промене се у знатној мери 
одражавају и на систем заштите и коришћења архивске грађе као писа- 
ног културног добра и то у два правца:

1. Промене у организацији, статусу и финансирању архивске службе 
и архива;

2. Промене у статусу, делокругу рада и финансирању институција 
система, односно стваралаца и ималаца архивске грађе,

У току je процес организационог дограђивања архивске службе и 
трансформисања архива од организација удруженог рада у установе 
заштите и проучавања културних добара.

Према чл. 72 став 1 тачка 6 Устава Републике Србије из 1990. год, 
заштита кулурних добара je уставна категорија. Сходно томе, архивска 
грађа у архивима и регистратурама у Закону о културним добрима, 
треба да добије статус културног добра у државној својини. Истовреме- 
но архивска служба Србије треба да поврати статус значајне државне 
функдије, за коју држава треба да у буџету обезбеђује потребна финан- 
сијска средства за рад. Међутим то не значи да архиви и друге установе 
заштите не могу и путем донаторства, задужбинарства, спонзорства и 
на други начин да обезбеђују одређена средства за поједине намене. Пре 
свега мисли се на обезбеђење адекватног простора, набавку опреме, 
објављивање архивске грађе и других издања, ириређивање изложби и 
сл. У вези са тим треба водити рачуна да то не буде на штету основне 
делатносги и угледа архива као чувара наше прошлости.

Архивску службу и архиве у наредном периоду треба учинити орга- 
низованијим и ефикасијим. Да би се ово постигло архивска служба треба 
да се организује као јединствева стручна служба са Архивом Србије као 
матичним архивом у републици, са одговарајуђим овлашћењима и 
фииансијским средствима. Савремени архив мора да буде тако органи- 
зован и оспособљен да поред рада на архивској грађи може да утиче и на 
неке токове у области науке, културе, и образовања.

Јединствена архивска служба ће се постићи утврђивањем кондепдије 
развоја архивске службе, усавршавањем и осавремењавањем методоло- 
гије стручног рада, оганизовањем ефикасне правне заштите архивске
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грађе и регистратурског материјала ван архива, савремене техничке зашти- 
те у архивима, одговарајућим сређивањем и обрадом грађе и утврђивањем 
кондепције и динамике издавачке делатноти.

Увођењем институције централних установа у обласги запггите кул- 
турних добара, Архив Србије ће бити у прилици да радом на доношењу 
подзаконских аката и стручних упутсггава и правилника за рад у архивима, 
оганизовањем полагања стручних испита и процедуре стицања виших 
сгручних звања и других облика стручног уздизања запослених, створи' 
стручне предуслове за адекватан рад. Међутим без знатније подршке и 
помоћи државе неће се постићи одговарајући резултати.

Помоћ државе треба да буде у обезбеђењу простора и опреме за 
смештај и чување архивске грађе и у обнављању и оспособљавању потреб- 
ног стручног кадра.

Простор и опрема које архиви у Србији користе су најчешће недовољ- 
ни и неадехватви. Само четири архива у Србији користе наменски изграђе- 
не зграде, или пак део зграде (Архив Србије, Историјски архив Београд, 
Архив Косова и Метохије и Архив у Панчеву). Сви остали архиви користе 
адаптиране зграде које су најчешће недовољно приведене сврси и које су 
грађене за сасвим друге намене. Последица такве праксе je да се грађа 
неретко чува у влажним просторијама, без одговарајућих клима-уређаја и 
с л .

Поред тога што je неадекватан, постор je код већине архива и недово- 
љан. Знатан број архива дуги низ година није примао ахривску грађу која je 
no закону доспела за преузимање. Садашњу ситуацију драматизује обавеза 
преузимања велике количине архивске грађе и регистратурског материјала 
укинутих институција система, које немају правног следбеника (међуоп- 
штинских регионалних заједиица, судова удруженог рада, правобранилаца 
друиггвеног самоуправљања, самоуправних интересних заједница, друштве- 
них фондова, друпггвено-политичких оганизадија, пивредних оганизација и 
других). Уколико се у најскорије време не пронађе одговарајући простор и 
опрема за пријем и смецггај ове грађе прети опасност да иста буде 
уништена. Да до тога не би дошло, матичне општитте треба што пре да 
обезбеде, архивима не било какав већ одговарајући простор и опрему 
према архивским стандардима. У време када се укидају или радикално 
рацонализују бројне институдије и ослобађа знатан простор у свим мести- 
ма ово не би требало да буде већи проблем. Овом приликом истаћи ћемо 
да je алармантно стање код архива у Ужицу, Прокупљу, Пироту, Пожарев- 
цу, Јагодини, Зрењанину, Смедеревској Паланци, Крушевцу и другим архи- 
вима.

Кадровско шггање у архивнма je од посебног значаја за даљи рад. Због 
ограничења пријема нових радика и природног одлива, број запослених у 
архивима се знатно смањио. Из архива су најчешће одлазили стручни 
кадрови, те je код знатног броја архива број запослених дошао до миниму- 
ма, што угрожава квалитетно извршавање послова. У наредном периоду 
овом питању мора се посветити посебна пажња.

Правна заштита, односно заштита регистратурског материјала и ар- 
хивске грађе ван архива једна je од основних функција сваког архива.
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од које зависи његов будући рад. Нарочито je значајно ефикасно изврше- 
ње ове функције у условима савремене папироманије и коренитих друш- 
твених промена која се сада спроводе у нашој земљи. Архиви се боре да 
не дође до развлачења и губљења архивских фондова, било због неодго- 
варајућег односа према грађи, несхватања његовог значаја или пак из 
било којих других побуда, Стога je најважннје да се обезбеди заштита и 
преузимање грађе у архиве. Да би се то постигло неопходно je да 
архивска служба у сарадњи са ствараоцима савремених материјала ради 
на валоризацији и обезбеђењу архивске грађе, посебно савремених ма- 
совних стваралаца писаног и другог материјала. Ово се може постићи 
путем израде интердисшшлинарних елабората. До сада су урађени ела- 
борати за грађу државних органа, медидинску документацију, докумен- 
та из области остваривања самоуправљања радника, документације из 
пратећих делатности, самоуправних интересних заједнида, друштвених 
организација и удружења грађана. У наредном периоду предстоји рад на 
валоризацији техничке документације и докумената насталих у процесу 
аутом^тске обраде података и елабората о стандардима за папир и боју 
на којима настају и којима се стварају савремена документа.

Упоредо са валоризацијом треба вршити и категоризацију архивске 
грађе на архивску грађу од изузетног, архивску iрађу, од великог значаја 
и значајну архивску храђу, Треба напоменути да je категоризација архив- 
ске трађе због њене специфичности сложенија од категоризације других 
културних добара. Нарочито je тешко категорисати савремену архивску 
грађу, због недостатака потребне историјске дистанце, дилеме да ли као 
изузетну грађу утврдити цео архивски фонд или збирку или пак само 
одређеће евиденције, предмете и докумената, да ли издвојити из архив- 
ског фонда изузетна документа и слично.

Аутматска обрада података у архивима, која je још у зачетку je 
нужна и потребна. За њено увођење потребна je одговарајућа компата- 
билна опрема, програми и оспособљен кадар, што већина архива не 
поседује. Стога je у архивима изузетно актуелно питање израде савреме- 
ног информативног система.

Посебно je важна заштита и одабирање архивске грађе настале 
путем рачунара. Због санкција према нашој земљи, архивска служба 
Србије и Јутославије није у могућноети да прати искуства друт их земаља 
на овом плану. У наредном периоду мораће се радити знатно више како 
би се на време утицало на заштити грађе из ове области.

О осницу техничке заштите грађе у архивима представља служба за 
конзервацију и рестаурацију архивске грађе. Делатност joj се одвија у 
правцу превентивне заштите и конзервације и рестаурације оштећеног 
материјала.

Од свих архива у Србији, службе за конзервацију и рестаурацију 
постоје само при Архиву Србије (2 конзерватора и 3 препаратра); 
Историјском архиву Београд (2 препаратора) и Архиву Косова и Мето- 
хије у Пришгини (1 конзерватор). У Архиву Србије се рад на превентив- 
ној заштити грађе других архива спроводи у оквиру матичне функције и 
састоји се у повременом обилажењу архива, испитивању услова чувања и
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слању одговарајућих упутстава. Израђен je и Правилник за техничку 
заштиту архивске и филмске грађе у архивима Србије. У области конзер- 
вације и рестаурације примењују се проверене методе и прати се њихов 
ефекат у реалним условима (у архивском депоу).

За ефикасну заштиту архивске грађе у архивима потребно je форми- 
рати централну лабораторију за конзервацију при Архиву Србије и 
развити исте службе у Архиву Београда, Косова и Метохије где већ 
постоје одређени услови.

У оквиру техничке заштите грађе у архивима потребно je наставити 
микрофилмовање архивске грађе од изузетног значаја и оштећене архив- 
ске грађе и библиотечког материјала, који се не издају на коришћење. 
Тешкоће у овој области представља недостатак опреме и микрофилмова 
који се због санкција не увозе.

Од посебног значаја je да се настави истраживање и снимање архив- 
ске грађе о српском народу и Србији у страним архивима, као и архивске 
грађе српске провенијенције у Трсту и Сентандреји, када се стекну 
одговарајући услови.

Библиотеке су саставни део рада сваког архива. Њихов задатак je да 
обезбеде одговарајући штампани материјал који je у непосредној вези са 
архивским фондовима дотичног архива, односно који ra  надопуњује, 
Због недостатка финансијских средстава, архиви су готово престали 
набављати библиотечки материјал. За њихов ваљан рад морају се изна- 
ћи средства за набавку службених новина, значајних историографских 
радова, најзначајнијих дневних и недељних новина и часописа централ- 
них и локалних, речника, енциклопедија, стручних књига из архивистике, 
домаће и стране литературе и др.

У данима преображања потребно je да се преобрази друштвена 
свест у погледу третирања архива у нашој земљи. Ми тај преображај 
видимо у смислу третирања архива не као »прихватилишта старе архи- 
ве« веђ као ризнице националне баштине, односно националног наслеђа 
ранијих, садашњих и будућих генерација. Ако je то тако, a јесте, за 
архиве треба да се према важећим стандардима обезбеђују наменски 
изграђене зграде, набавља савремена опрема и обезбеђује и усавршава 
стручни кадар.

У погледу заједничког рада на заштити и коришћењу културних 
добара, дотичне тачке no нашем мишљењу, између осталог биле би 
следеће:

1. Допуна и измена Закона о културним добрима;
2. Сарадња и размена искустава у погледу организације и функцио- 

нисања служби заштите;
3. Израда одговарајућих информативних средстава о архивској гра- 

ђи која се налази у музејима и библиотекама, како би се иста приближи- 
ла будућим корисницима, a што до сада није урађено, као и других 
издања од значајних интереса;

4. Заштита културног наслеђа у Републици Српској и Републици 
Српској Крајини.
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