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                           - ми чувамо историју
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Др Воје Дулића 10, 12000 Пожаревац
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Зграда архивског депоа
Историјског архива Пожаревац:
„Стара касарна – Павиљон 4“,
Моше Пијаде бб, 12000 Пожаревац
+381.12.221.330
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ИСТОРИЈАТ

= =

 Историјски архив Пожаревац, основан 1948. 
године, је установа културе која обавља делатност 
заштите документарног материјала и архивске грађе 
као културне баштине од посебног друштвеног значаја 
на подручју Браничевског округа (град Пожаревац и 
општине Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, 
Жабари, Жагубица, Кучево и Петровац на Млави). 

 У архивским депоима трајно се чува 630 
архивских фондова и збирки, у количини од око 5 
километара архивске грађе која обухвата период од 
18. до 20. века.
 
 Већ седамдесет година Архив сакупља ове 
неме а речите сведоке векова и чува у аманет оних 
који се још нису родили.

 О квалитетном и професионалном раду 
Архива стара се директор и једанаест запослених - 
три архивска саветника, један виши архивист, пет 
архивиста и три архивска помоћника.

ОСНИВАЊЕ

ДЕПОИ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Моше Пијаде бб, Пожаревац
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 Своју културну мисију Архив је започео у 
неадекватним условима у делу зграда Гимназије и  
Музеја. Неопходност хитног решавања проблема 
са смештајем архивске грађе решаван је на 
најразличитије начине. Тако је Архив 1953. године за 
смештај архивске грађе добио просторије Ликовног 
клуба, кафану, каменорезачку радњу, шупе, подруме, 
магацине, да би до краја 1963. године архивска 
грађа била распоређена на чак осам локација. Због 
алармантног стања у погледу смештаја архивске 
грађе, Град Пожаревац као Оснивач, доделио је 
Архиву 1969. године неадекватну и руинирану 
зграду војне касарне површине 1003 м2 (изграђене 
1887. године).
 Како ни после педесет година од оснивања 
није пронађен начин да се Архив као установа 

ЗГРАДА од ширег друштвеног значаја и архивска грађа 
као најпоузданији сведок прошлости збрину на 
одговарајући начин, крајем 1996. године кренуло 
се у реализацију послова на реконструкцији и 
адаптацији зграде војне касарне у објекат архивског 
депоа. У периоду од 1996. до 1998. године извршена 
је делимична унутрашња адаптација и привођење 
намени просторија површине 350м2, као и спољашњи 
радови на уређењу прилаза згради. 
 У периоду од 2001. до 2011. године изведени 
су радови на коначној реконструкцији и адаптацији 
објекта архивског депоа „Стара касарна – павиљон 
4“, чиме је објекат добио репрезентативни изглед и 
постао културна и туристичка тачка Града, Округа и 
Србије.
 Од 2017. у дворишном комплексу Архива 
налази се изложба на отвореном. У самој згради 
отворена је стална изложба „Пожаревац на 
старим фотографијама“ и „Стара и ретка књига  
1752-1864“. 

ЗГРАДА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ
„СТАРА КАСАРНА - ПАВИЉОН 4”
Моше Пијаде бб, Пожаревац4 5



НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛАТНОСТ

 Историјски архив Пожаревац је модерна, 
ефикасна и отворена установа културе, која има 
за задатак, да применом највиших стандарда, 
на најадекватнији начин, евидентира, преузима, 
сређује, обрађује, изучава и штити архивску грађу 
која се у њему чува, као и да омогући њено несметано 
коришћење и објављивање. 
 Архив је надлежан за заштиту архивске грађе 
свих правних субјеката који нису републички органи 
и организације а делатност обављају на територији 
Браничевског управног округа. Архив у свом раду 
спроводи послове везане за бригу о заштити архивске 
грађе како код ималаца тако и код стваралаца грађе, 
подижући свест о значају архивске грађе за историју 
Града Пожаревца, општине Браничевског управног 
округа и региона. 
 Основни циљеви Архива су примена 
стандарда у области приступа архивској грађи, 
њеној интерпретацији и едукативној улози. Архив 
у свом свакодневном раду користи савремене 
информационо-комуникационе технологије.
 Кроз сарадњу са образовним установама и 
медијским кућама, као и путем изложби, издавачке 
делатности, промоцијама и предавањима, Архив 
ширoj јавности пружа информације о културно-
историјској баштини која се у њему чува.

Заштита

културне баштине 

Града Пожаревца и 

Браничевског округа

ДЕПО
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ6 7



ИЗДАВАЧКА
ДЕЛАТНОСТ

 У широком спектру делатности Историјског 
архива Пожаревац културно-просветни рад огледа 
се у многим сегментима. То су, пре свега, издавачка 
делатност, изложбе архивских докумената, 
гостовања архивских изложби у галеријама музеја, 
архива и у другим изложбеним просторима Србије 
и иностранства, рад са истраживачима, сарадња са 
архивима, научним и другим установама у земљи 
и иностранству, све у циљу приближавања Архива 
широј јавности и већем броју корисника.
 Вишегодишњи рад Историјског архива 
Пожаревац на прикупљању и обради архивске 
грађе резултирао је публиковањем значајне грађе за 
завичајну историју, традицију и културу. Пропагиран 
је значај и развијен одговарајући однос према овој 
врсти културних добара, као и према Архиву као 
институцији који та добра штити, обрађује, публикује 
и ствара друге услове за коришћење.
 У том смислу, 2004. установљене су 
едиције: Посебна издања, Изложбени каталози, 
Научноинформативна средства о архивској 
грађи, Зборници докумената, Зборници научних 
радова, Културна баштина, Електронска издања и 
виртуелне изложбе. 
 Национални научни часопис „Записи 
– Годишњак Историјског архива Пожаревац“ 
излази редовно од 2012, успешно промовишући 
архивистичку теорију и праксу, као и постулате 
друштвених и хуманистичких наука.
 Разноврсна културно-просветна делатност 
омогућила је Историјском архиву Пожаревац да 
прерасте основну функцију – чување и заштита 
културне баштине – и да у великој мери прошири 
свој рад на поље музеја, библиотеке и издавачке 
куће, што је донело отварање према јавности и 
створило широку лепезу корисника архивске грађе, 
посетилаца изложби и промоција књига, сарадника 
и пријатеља куће. 
 Од 2004. године до данашњих дана објављено 
је 88 публикација и 17 сетова архивских фотографија/
разгледница. 
 Издвајамо значајније:
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8.  Начелство среза 
звишког Кучево 
1839-1918 (1850-1855), 
2017. 
Милан Станковић, мср. 
Петар Винкић

9.  Начелство среза 
звишког Кучево  
1839-1918 (1855-1858), 
2018. 
Милан Станковић

10.  Начелство среза 
звишког Кучево 
1839-1918 (1859-1860), 
2019. 
Милан Станковић

7.  Начелство среза 
звишког Кучево  
1839-1918, (1845-1849), 
2016. 
Милан Станковић, мср. 
Живислав Антонијевић 
Петар Винкић

6.  Начелство среза 
звишког Кучево 
1839-1918 (1839-1844), 
2014. 
Живислав Антонијевић 
Петар Винкић 
Милан Станковић, мср.

5.  Збирка Varia  
1791 - /, 2013. 
Наташа  
Милошевић Дулић

4.  Пожаревачка  
трговачка омладина 
1903-1947, 2012. 
Наташа  
Милошевић Дулић 
Мирјана Урошев

3.  Градско  
Поглаварство  
Пожаревац  
(1918-1945)  
1922-1946,  
2011. 
Мирјана Урошев

2.  Начелство Округа 
Пожаревачког  
1839-1922,  
2010. 
Наташа  
Милошевић Дулић

1.  Удружење  
пожаревачких  
занатлија и раденика 
„Слога” 1893-1950,  
2009. 
Наташа  
Милошевић Дулић

ЕДИЦИЈА НАУЧНОИНФОРМАТИВНА 
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ 2009-

НАЧЕЛСТВО
СРЕЗА ЗВИШКОГ
КУЧЕВО 1839-1918.
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ЕДИЦИЈА НАУЧНОИНФОРМАТИВНА
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ - СВЕСКА 8

АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР 3
(1850-1855)

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ

ПОЖАРЕВАЦ ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ

2011

(1918–1945) 1922–1946

ГРАДСКО
ПОГЛАВАРСТВО
ПОЖАРЕВАЦ

НАЧЕЛСТВО
СРЕЗА ЗВИШКОГ
КУЧЕВО 1839-1918.
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ЕДИЦИЈА НАУЧНОИНФОРМАТИВНА
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ - СВЕСКА 6

АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ

ПОЖАРЕВАЦ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
ПОЖАРЕВАЦ

2010.

ЗБИРКА
VARIA 1791–
ЗБИРКА
VARIA 1791–

ЕДИЦИЈА НАУЧНОИНФОРМАТИВНА 
СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ

свеска   5ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

2013.

15.  Учитељска школа 
„Вељко  
Дугошевић” 
Пожаревац, 
Летопис школе 
1947-1974“, 2017. 
Слободанка 
Цветковић

14.  Казнено-
поправни заводи 
у Србији-пример 
Пожаревачког 
казненог завода 
1853-1918, 
књига прва, 2016. 
Група аутора

13.  Србија и Пожаревац 
у Другом светском 
рату 1941-1944. 
Окупациона управа, 
избеглице  
и просвета, 2015. 
др Маријана 
Мраовић 
Јасмина Живковић 
Слободанка 
Цветковић

12.  Стогодишњица 
одбране Стига  
и Браничева  
- на копну, води  
и ваздуху,  
1915-2015, 2015. 
Група аутора

11.  Србија и 
Браничево 
у Великом рату 
1914-1918,  
2014. 
Група аутора

10.  Заштита архивске 
грађе ван архива 
у Браничевском 
округу, 2013. 
Јасмина Живковић

9.  Два века војске  
у Браничеву, 2013. 
мр Миливоје 
Пајовић 
мр Јасмина 
Николић

8.  Збирка одлука 
Касационог суда, 
2011. 
Добрица Живковић 
Синиша 
Недељковић

7.  Пожаревац, 
окружна варош 
1858-1918, 2011. 
др Мирољуб 
Манојловић

6.  Територијална  
подела  
Пожаревачког  
округа, 2009. 
Јасмина  
Живковић

5.  175 година  
Болнице  
у Пожаревцу,  
2008. 
Група аутора

4.  Шездесет година 
Историјског 
Архива 
Пожаревац, 
2008. 
Група аутора

3.  Феномен етноса 
у делима српских 
писаца кроз научни 
опус етнолога 
др Видосаве 
Стојанчевић, 2008. 
Јасмина Николић  
Драгана Милорадовић

2.  Браничевска  
епархија у првој 
половини  
19. века, 2006. 
мр Небојша Ђокић 
Љубодраг Поповић

1.  Пожаревачки  
округ и манастир 
Хиландар у XIX  
веку - до 1870. 
године, 2006. 
мр Небојша Ђокић 
Љубодраг Поповић

ISBN 978-86-84969-21-9

ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ

2008

ФЕНОМЕН ЕТНОСА 
У ДЕЛИМА СРПСКИХ ПИСАЦА
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КРОЗ НАУЧНИ ОПУС ЕТНОЛОГА 
др ВИДОСАВЕ СТОЈАНЧЕВИЋ

ЕДИЦИЈА 
ПОСЕБНА ИЗДАЊА 2004-
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1.  Књажева канцеларија, Двор 
и породица Књаза Милоша 
у Пожаревцу, 1825-1839, 
2011. 
др Мирољуб Манојловић

4.  Извештаји и наредбе Недићеве  
„Владе народног спаса“ за Округ 
Пожаревачки, 1941-1942. година – 
Том I, 2018. 
др Јасмина Николић  
др Маријана Мраовић

5.  Извештаји и наредбе Недићеве  
„Владе народног спаса“ за Округ 
Пожаревачки, 1943-1944. година – 
Том II, 2019. 
др Јасмина Николић  
др Маријана Мраовић

3.  Записници са седница 
органа Окружног 
народноослободилачког 
и народног одбора 
Пожаревац 1944-1947, 
2015. 
Јасмина Живковић, мср.

2.  Књажева канцеларија, 
Нахијски суд Пожаревац 
1821- 1839, 2013. 
др Мирољуб Манојловић

ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ
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ДОКУМЕНАТА1зб
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ДВОР И ПОРОДИЦА 
КЊАЗА МИЛОША 

У ПОЖАРЕВЦУ 
1825-1839.

Пожаревац
2011.

ЕДИЦИЈА ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА 2011-

16. „ Занатство Округа 
Пожаревачког” 
2017.

17. „ Основно 
школство 
у Пожаревцу, 
1815-1882.” 
2017.

15. „ Логор Бањица 
1941-1944 
- заточеници из 
Пожаревца и 
Браничевског  
округа” 
2017.

14. „ Окупирани 
Пожаревац 
1941-1944 - слике 
из свакодневног 
живота”, 2016.

13. „ Архитектура 
Пожаревца у 
периоду између 
два светска рата”, 
2016.

12. „ Србија  
и Пожаревац у 
Другом светском 
рату 1941-1944. 
Окупациона управа, 
избеглице и 
просвета”, 2015.

11. „ Србија и 
Браничево у 
Великом рату 
1914-1918” 
2014.

10. „ Балкански рат 
у слици и речи 
- електронска 
архива часописа 
из 1913. године”, 
2013.

9. „ Грађански 
Пожаревац на 
прелазу два века”, 
2013.

8. „ Два века војске 
у Браничеву” 
2013.

7. „ Филмови које смо 
волели 1947-1980”, 
2012.

6. „ Пожаревачки 
магистрат - први 
Нахијски суд у 
Србији, 
1821-2011”, 
2011.

5. „ Биоскоп  
1941-1945”,  
2011.

4. „ Десет векова 
светлости 
браничевске”, 
2010.

3.  „Плакат, 
'визуелни скандал', 
одјек стварности 
и гласник пропаганде”, 
2009.

2. „ 170. година 
локалне 
(само)управе 
у Пожаревцу”, 
2009.

1. „ Добротворима и 
задужбинарима 
- с поштовањем”, 
2007.

Аутор е-издања: 
мр Драган Шалер

ЕДИЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА 2007-

1.  Година I, број 1, 2012.2.  Година II, број 2, 2013.

5.  Година V, број 5, 2016.

4.  Година IV, број 4, 2015. 3.  Година III, број 3, 2014.

6.  Година VI, број 6, 2017.8.  Година VIII, број 8, 2019. 7.  Година VII, број 7, 2018.

ЧАСОПИС “ЗАПИСИ” 2012-
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ИЗЛОЖБЕНА
ДЕЛАТНОСТ

 Историјски архив Пожаревац интензивније 
припрема и организује изложбе од 2003. године 
до данашњих дана. У овом периоду реализовано је 
93 архивских и архивско-музеолошких поставки 
изложби које смо представили широј домаћој и 
иностраној јавности на посебно организованим 
свечаностима – културним догађајима, а од тога:

 - премијерно поставили 30 тематских изложби,
 - урадили 3 сталне изложбене поставке и
 -  остварили 60 гостовања наших тематских 

изложби у земљи и иностранству.

 Издвајамо:

14.  Основно школство у Пожаревцу, 
1815-1882, 2017. 
Наташа Милошевић Дулић

15.   Историјски архив Пожаревац 
свом Граду и Отаџбини... 
Ретроспектива – изложбе и  
издања 2003-2018, 2018. 
др Јасмина Николић 
др Драгана Милорадовић

16.  Мода у Пожаревцу 1880-1929  
– сусрет Истока и Запада, 2019. 
др Драгана Милорадовић

13.  Занатство Округа Пожаревачког,  
2017. 
др Драгана Милорадовић 
Јасмина Живковић, мср.

12.  Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из 
Пожаревца и Браничевског округа, 2017. 
Исидора Стојановић 
др Јасмина Николић 
Снежана Лазић

11.  Окупирани Пожаревац 1941-1944 - слике 
из свакодневног живота, 2016.  
Јасмина Живковић, мср. 
Слободанка Цветковић

10.  Архитектура Пожаревца у периоду 
између два светска рата, 2016. 
Слободанка Цветковић 
Наташа Милошевић Дулић 
Петар Винкић

9.  Задругарство у Пожаревачком округу  
до 1941. године, 2012. 
Јасмина Живковић, мср. 
Наташа Милошевић Дулић

6.  Општенародна имовина  
1945-1965, 2011. 
Јасмина Живковић 
Наташа Милошевић Дулић

5.  Филмски плакат 1941-1945, 2011. 
мр Јасмина Николић 
Драгана Милорадовић Николић

Пожаревац, 2017.

ИС ТОРИЈСКИ АРХИВ 
ПОЖ АРЕВАЦ 

OSNOVNO [KOLSTVO 
U PO@AREVCU,

1815-1882.

ИСТОРИИЈЈССКИИИ АААРРРРХХХХИИИИВВВВ ПППППОООЖЖЖЖЖААААРРРЕЕЕЕВВВВАААААЦЦЦ 

ЗАНАТСТВО 
ОКРУГА 

ПОЖАРЕВАЧКОГ

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ

ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, 2012.

ЗАДРУГАРСТВО У
ПОЖАРЕВАЧКОМ ОКРУГУ

ДО 1941. ГОДИНЕ

ISBN 978-86-84969-50-9

8.  Пожаревачки магистрат - први 
нахијски суд у Србији, 
1821-2011, 2011. 
Јасмина Живковић, мср. 
Наташа Милошевић Дулић

ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ

ПОЖАРЕВАЧКИ 
МАГИСТРАТ
ПРВИ НАХИЈСКИ 
СУД У СРБИЈИ
1821–2011.

2011
Пожаревац
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2011

7.  Правно  уређење  и заштита 
својинских односа у Браничеву,  
2011. 
Живорад Сарафиновић 
Нада Љушић

ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ

2011

ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ
И ЗАШТИТА

СВОЈИНСКИХ ОДНОСА
У БРАНИЧЕВУ

ИСТОРИЈСКИ 
АРХИВ 

ПОЖАРЕВАЦ

2011

ОПШТЕНАРОДНА
ИМОВИНА
У ПОЖАРЕВАЧКОМ
ОКРУГУ 
1945-1960

ISTORIJSKI 
ARHIV 

POŽAREVAC

2011

FILMSKI 
PLAKAT
1941-1945

ИЗЛОЖБЕ 2003-
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Сталне
изложбе

 Посебно издвајамо сталне изложбене 
поставке Историјског архива Пожаревац које се 
налазе у туристичкој понуди Града Пожаревца:
 Изложба на отвореном „Мода у Пожаревцу 
1880-1929 – сусрет Истока и Запада“ налази се у 
дворишном комплексу Архива „Стара касарна – 
павиљон 4“ (улица Моше Пијаде бб) – фотографије 
деце, жена и мушкараца прате костим од народног, 
грађанског до модног костима у годинама после 
Првог светског рата. Изложба осликава историјске, 
политичке, економске и друштвене прилике, процесе 
модернизације и европеизације Србије. Костим 
репрезентује естетске вредности, али `тихо` говори 
и о социјалној, економској и културној позицији 
особе која га носи.
 Архивске фотографије приказују моду 
преко које видимо пут Србије од Истока ка Западу 
– стварање независне Кнежевине и Краљевине, 
чујемо `ехо` патријархалног друштва у узаврелим 
модернизацијским процесима.
 Изложбена поставка доступна је током целе 
године само за организоване и претходно најављене 
посете.

ИЗЛОЖБА НА ОТВОРЕНОМ 
– У ДВОРИШНОМ КОМПЛЕКСУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ
Моше Пијаде бб, Пожаревац

1.  Скица кроз време - нека буде град, 
2005. 
Јасмина Николић 
Драгана Милорадовић

3.  Пожаревачко позориште 
између два светска рата, 2006. 
Слободанка Цветковић

2.  Српска ваздухопловна команда у 
Пожаревцу 1915. године, 2005. 
мр Небојша Ђокић 
Драгана Милорадовић  
Јасмина Николић

4.  Плакат, 'визуелни скандал', одјек 
стварности и гласник пропаганде, 
 2009. 
мр Јасмина Николић 
Драгана Милорадовић Николић
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 Стална спомен-изложба „Два века војске у 
Браничеву“, која је настала у сарадњи Историјског 
архива Пожаревац и Војске Србије – Центра копнене 
војске у Пожаревцу, представља преглед војне 
историје, попис најзначајнијих догађаја из живота 
и рада војних јединица у овом делу Србије током 
два века. Ток историје илустрован је факсимилима 
докумената, фотографијама, мапама, цртежима, 
списковима изгинулих ратника и жртава ратова, као 
и заставама, оружјем, униформама, мањим бројем 
оригиналних музејских експоната попут ордења, 
медаља... Изложбом су обухваћени најважнији 
датуми, личности, друштвене и политичке околности 
од 1804. године до данашњих дана. Читав 19. век и 
већи део 20. века Срби су потрошили у ратовима 
широм Балкана, које је на својим плећима носила 
храбра српска војска. 
 Изложбом су посебно истакнуте виђеније 
личности пожаревачког краја које су пресудно 

утицале на стварање војних снага и ослобођење 
Србије, добијања независности и њеног очувања, 
затим јунаке из Првог и Другог светског рата. У 
осветљавању догађаја везаних за последње ратове 
на просторима бивше Југославије и агресије НАТО 
пакта на Србију, сликом су документовани сви 
борци који су положили живот у одбрану отаџбине. 
Близу 15.000 родољуба положило је животе у десет 
ратова, од којих два светска. Од Првог и Другог 
српског устанка, преко Српско-турских ратова, 
Балканских ратова, Првог и Другог светског рата, 
ратова деведесетих година 20. века, па до данашњих 
дана, истакнути су учесници најважнијих догађаја и 
представљена епопеја српског народа.
 Спомен-поставка „Два века Војске у 
Браничеву“ налази се у оквиру касарне „Генерал 
Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу и доступна је 
током целе године само за организоване и претходно 
најављене посете.

Стална спомен изложба „Два века војске у Браничеву”
Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм”, Пожаревац18 19



 Архивска грађа чува се у депоима Архива, 
размештена у неколико група: управа и јавне службе, 
правосуђе, просветне, културне и научне установе, 
социјалне и здравствене установе, привреда и 
банкарство, друштвено-политичке организације, 
друштва и удружења, верске установе и организације, 
породични и лични фондови, збирке.  
 Архив чува 630 архивских фондова и збирки 
односно око 5 километара архивске грађе која 
обухвата период од 18. века до данашњих дана. 
Архивски фондови и збирке категорисани су у две 
групе културних добара: културна добра од изузетног 
и културна добра од великог значаја. Најчешће 
коришћени фондови и збирке од изузетног значаја 
су Окружни народни одбор Пожаревац, Окружни 
суд Пожаревац, Начелство Округа пожаревачког 
Пожаревац, Градски народноослободилачки одбор 
Пожаревац, Збирка архивских докумената о 
радничком покрету и НОБ-у, Збирка црквених 
матичних књига Округа пожаревачког Пожаревац... 
 Најзначајнији архивски фонд је Начелство 
Среза Звишког Кучево, 1839-1944. и садржи податке 
о раду локалних, полицијских и судских власти, 
преписку о политичким приликама у срезу, потернице 
са личним описима, разне објаве, извештаје, 
упутства, лицитације, наредбе, облигације, приходе 
и расходе општинских буџета...
 Најстарији документ који Архив чува је пасош 
из 1791. године, а ту су и писма Књаза Милоша, 
документа о његовој абдикацији и његова наређења 
о начину склапања брака из 1817, берат турског 
султана, молба једне мајке упућена Томи Вучић 
Перишићу да јој запосли сина, обавештење да су 
Турци бомбардовали Београд 1862. и да грађани 

АРХИВСКИ 

ФОН ДОВИ 

И ЗБИРКЕ

АРХИВСКА ГРАЂА

Шутулове баре (дела Пожаревца) траже 
да се сви Турци иселе из града 1869, 
одликовања које је доделио црногорски 
кнез Никола, сведочанства о жртвама 
Првог светског рата, потернице за Титом 
и Дражом, наредбе Крајскомандантуре 
из Другог светског рата, позив за прво 
гласање жена 1945, сведочанства о 
изградњи државе после ослобођења, 
затим Збирка старих и ретких књига 
међу којима је и рукопис из манастира 
Манасије с краја 17. века, Месецослов 
из 1777, Свештено Јеванђеље из 1843, 
Законик грађански за Кнежевину 
Србију из 1844, романтично сочињеније 
Милана Видаковића – Љубезна сцена, 
над којом су уздисале девојке 1864... 
 Архив је преузео више фондова 
личности које су обележиле културни 
и политички живот Града Пожаревца 
19. и 20. века. Од личних фондова 
издвајамо фондове Павла Богдановића 
Душманића, Стојана Јовановића 
Рибарца, Јосифа Чечелског, Милана 
Дескашева, Коломана Бергмана, 
Александра Пурнова, Војислава 
Живковића, и др. Највећи лични фонд 
у Архиву је фонд Александра Саше 
Марковића.
 Да нису овде – ко зна каква би 
им судбина била: можда би одавно 
били претворени у прах или чамили у 
породичним албумима. 
 Фотографије, разгледнице, 
плакати, леци, карте, планови, 
рукописи, дигитализоване колекције, 
записи, печати, штамбиљи, пехари и 
друго, допунили су, такође, фундус 
Историјског архива Пожаревац. 
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 Посебан вид заштите остварује се путем 
микрофилмовања и дигитализације архивских 
докумената. У Архиву се микрофилмују и 
дигитализују значајни архивски фондови и збирке 
у циљу заштите од ратних разарања, елементарних 
непогода и механичко-хемијских оштећења, као и 
у циљу замене тј. заштите оригинала од употребе. 
У Архиву се примењује тзв. хибридни поступак 
- микрофилмови за трајно чување и дигитални 
записи за претраживање и коришћење, при чему 
се микрофилм и дигитални документ међусобно 
прожимају и допуњују. 
 Збирка микрофилмова садржи 165.700 
микрофилмских снимака оригинала и 225.700 диазо 
копија. Збирка дигитализоване грађе садржи 754.000 
дигиталних записа. 

МИКРОФИЛМОВАЊЕ
   И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Посебно 
издвајамо 
микрофилмску 
и дигиталну 
библиотеку 
црквених 
матичних књига, 
као и дигиталну 
библиотеку 
земљишних 
књига.

Микрофилмотека22 23



 Библиотека Историјског архива Пожаревац 
располаже богатим и разноврсним књижним 
фондом од око 10.000 библиотечких јединица и 
заузима значајно место у раду Архива. Спада у ред 
специјалних библиотека затвореног типа. 
 Књижни фонд библиотеке обухвата: 
публиковану архивску грађу и информативна средства 
о архивској грађи, микрофилмотеку и дигиталне 
медије, затим дела из опште, националне и завичајне 
историје, публикације о историјском, друштвено-
политичком, привредном, економском, културном 
развоју Пожаревца, округа, Србије, јубиларна 
издања, споменице појединих установа и догађаја, 
монографије, зборнике, посебна издања...  Значајан 
део библиотечког фонда чине прописи објављени 
на подручју Пожаревца, општина Браничевског 
управног округа и Србије (службени гласници), 
прогласи, огласи, наредбе управних органа, статути 
установа, предузећа и организација са подручја 
Пожаревца, Браничевског округа, као и Републике 

БИБЛИОТЕКА

Србије, пословни и статистички извештаји, адресари 
и именици, изложбени каталози разних културних 
институција. Од серијских публикација заступљени 
су: часописи, дневни, недељни и месечни листови, 
службени листови, зборници, годишњаци и радови 
академија, факултета и института, библиографска 
издања, летописи, календари и сл.
 Основно информативно средство је инвентар 
монографских публикација и пописи појединих 
библиотечких целина. Као културно добро од посебне 
важности издваја се Фонд старе и ретке књиге 
1752-1864.

Библиотечки 
фонд Архива 
доступан је 
корисницима 
у читаоници 
Архива, сваког 
радног дана од 8 
до 15.30 часова.

Библиотека
Архива Пожаревац24 25



КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

 Историјски архив Пожаревац на годишњем 
нивоу бележи између 1.200 и 1.500 подносилаца 
захтева (правних и физичких лица) заинтересованих 
за коришћење и истраживање архивске грађе, као 
и за издавање уверења и копија докумената који 
се чувају у депоу Архива, за потребе регулисања 
правних, имовинских и других питања.

 Коришћење архивске грађе ради регулисања 
социјалних, породичних, имовинско-правних и 
других питања за потребе државних органа и за 
остваривање права грађана и правних лица врши 
се преко Писарнице. Захтев за издавање овереног 
преписа или копије подноси се на прописаном 
обрасцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена 
исправа, као и података потребних за проналажење 
оригинала. Радно време са странкама у писарници 
Архива: радним даном од 9 до 13 часова. 

 Истраживања се врше у циљу израде 
дипломских и  мастер радова, докторских  
дисертација, специјалистичких, стручних 
и семинарских радова, затим монографија, 
биографија, прикупљања историјских података 

у циљу обогаћивања изложбених колекција и 
израде каталога, вршења антропогеографских и 
генеалошких  истраживања, проучавања урбаних 
и руралних  утицаја, војне историје, тема из 
Другог светског рата, казнене политике у Србији 
у 19. и 20. веку, историје медицине, правосуђа, 
образовања, културе, привредних токова, радничког 
и синдикалног покрета, реконструкције и изградње 
јавних  објеката, споменика културе, као и регулисања 
имовинско-правних  питања.

 Рад читаонице регулисан је Правилником о 
условима, начину и поступку коришћења архивске 
грађе и библиотечког материјала Историјског архива 
Пожаревац. Посетиоци читаонице претражују 
архивске фондове користећи информативна 
средства Архива, сумарне и аналитичке инвентаре, 
пописе фондова и збирки, регистре архивске грађе 
и обавештајна средства у електронском облику, 
чији подаци олакшавају њихов рад. Радно време са 
истраживачима је радним даном од 8 до 15 часова.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЈТ 
www.arhivpozarevac.org.rs

Рад са истраживачима
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