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Сажетак: Архиви, библиотеке и музеји су чувари на-
ционалног наслеђа и посредници у његовом дељењу. На 
радницима у тим поштованим установама је велика одго-
ворност – да то наслеђе чувају, класификују, деле и, на-
равно, унапређују. Часописи су важни чиниоци у дељењу 
информација у овом времену. Од тренутка свог појављи-
вања, мисија часописа Записи била је јасна – служиће као 
дијалог са прошлошћу, али и са временом које долази. За 
шест година колико већ постоји, велики број научних 
радника, културолога, просветара, етнолога, историчара, 
библиотекара, археолога, како из Србије, тако и из света, 
узело је учешће у раду овог часописа и тиме допринело 
јачању и унапређивању своје струке. Овим радом је ура-
ђена ретроспектива досадашњег рада и резултата часо-
писа Записи кроз библиографију чланака који су у њему 
објављени, заједно са објашњењима уз сваки рад. Кроз 
пет бројева, колико је до сада објављено, заступљена су 
осамдесет и три аутора, што из Србије, што из других зе-
маља, са укупно сто седамдесет и једним радом.

Кључне речи: Историјски архив Пожаревац, часопи-
си, архиви, култура, библиотеке, историја, музеји.

Историјски архив Пожаревац основан је, као Архивско 
средиште, 24. априла 1948. године, од стране тада-

шњег Градског народног одбора Пожаревац, а данашњег 
Града Пожаревца. Надлежност Историјског архива По-
жаревац данас обухвата територије Града Пожаревца и 
општина Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Жаба-
ри, Велико Градиште, Голубац и Мало Црниће. Основна 
делатност Историјског архива Пожаревац састоји се у 
претходној заштити регистратурског материјала и пот-
пуној заштити архивске грађе у регистратурама Брани-
чевског округа, у настајању, евидентирању, утврђивању и 
одабирању архивске грађе и излучивању безвредног реги-
стратурског материјала у регистратурама, у преузимању 
архивске грађе, техничкој заштити, смештају и чувању у 
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Република Србија

архивским депоима, сређивању, валоризацији, обради ар-
хивске грађе као културног добра, у излучивању безвред-
ног регистратурског материјала у овој Установи, спрово-
ђењу техничких и других мера за трајно чување, одржава-
ње и обезбеђивање од свих облика оштећења и уништења, 
у излагању, публиковању и објављивању архивске грађе, 
давању архивске грађе на коришћење (у складу са њеном 
наменом), а у циљу заштите архивске грађе као културног 
добра од посебног друштвеног значаја. 1

Архиви су, поред библиотека и музеја, чувари нацио-
налног наслеђа и посредници у његовом дељењу. Потреба 
да се сачувају записи из историје и пренесу у завештање 
покољењима која долазе, веома је јака код свих запосле-
них у овим установама. Архиви су дужни да – код најширег 
слоја људи - стварају, негују и развију свест о вредности и 
важности докумената као изворних сведочанстава про-
шлости, као сегмента националне културне баштине.2

Већ годинама, Историјски архив у Пожаревцу следи и 
унапређује достигнућа архивистичке и историјске науке 
и на тај начин служи на част своме граду и својој земљи. 
Своју струку штити, унапређује и промовише одличним 
стручним кадром и њиховим посвећеним радом. Пошто 
су часописи важни чиниоци у дељењу информација у 
овом времену – логична је и потреба за покретањем часо-
писа. Од тренутка свог појављивања, мисија часописа За-
писи била је јасна – служиће као дијалог са прошлошћу, 
али и са временом које долази. Биће часопис у служби 
посредника културе.

Часопис Записи почео је са излажењем 2012. године3. 
Издавач часописа је Историјски архив Пожаревац. Главни 
и одговорни уредник је др Јасмина Николић, директорка 

1  Податак преузет са сајта Историјског архива Пожаревац. - http://
www.arhivpozarevac.org.rs

2  Башић, Весна. Мисија архива. – У: Записи. - год. 1, бр. 1 (2012), 
стр. 9-10.

3 Часопис Записи је годишњак, тј. излази једном годишње.
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ЗАПИСИ – ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ
– БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА И АУТОРА –
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Ћ Историјског архива у Пожаревцу. Публиковање 
часописа омогућио је Град Пожаревац, који је пре-
познао значај који може да има часопис ове врсте. 
Часопис је за релативно кратко време наишао на 
одличан пријем код стручне и шире јавности. При-
хваћен у својој средини, признат и цењен од круга 
стручних радника широм Србије, као и из околних 
земаља, са редакцијом састављеном од домаћих и 
страних чланова – часопис је добио статус међуна-
родног часописа. Своје прилоге су у њему до сада 
објављивали историчари, архивисти, библиотекари 
и други културни посленици из Србије, Словени-
је, Италије, Руске федерације, Републике Српске, 
Бугарске, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне 
Горе и Македоније. Часопис обрађује теме из архи-
вистике, културологије, етнологије, антропологи-
је, информатике, методологије, библиотекарства, 
историографије (из историје српске православне 
цркве, историје књижевности, историје књига и библиоте-
ка, историје ваздухопловства у Србији, Првог светског рата, 
Другог светског рата, друштвене историје, историје про-
свете). Такође, часопис објављује прилоге из рада архива 
и других институција у земљи и иностранству, приказе са 
међународних скупова и конфенренција, изложби, прилоге 
о новообјављеним публикацијама. Садржи шест тематских 
целина: Архивистика, Историографија, Из рада архива, 
Међународна архивска и културна сарадња, Прикази и ра-
справе и Библиографија. Пошто су Записи међународни 
часопис, из поштовања према ауторима из других земаља, 
текстови су објављивани на писму језика на којим су их ау-
тори написали, тако да је равноправно заступљена и ћири-
лица и латиница. Текстови у часопису писани су на језици-
ма бивших југословенских република (српском, хрватском, 
босанском, македонском, црногорском, словеначком), за-
тим на енглеском, италијанском, руском и бугарском језику. 
На крају сваког броја, стоје белешке о ауторима прилога - 
њихове биографије и фотографије и упутства сарадницима 
са правилницима за навођење на ћирилици, латиници и на 
енглеском језику. Сви стручни и научни радови који су об-
јављени у часопису су рецензирани4, редакцијски уређени 
и као такви стручно обрађени, са додељеним међународним 

4  Акт о уређивању научних часописа налази се у оквиру члана 23. 
става 2. и члана 24. става 2. Закона о државној управи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр 79/05) 

стандардним УДК бројем5. Због боље доступности корисни-
цима, сви до сада објављени бројеви часописа могу се про-
наћи и у електронском облику на сајту www.arhivpozarevac.
org.rs/izdavackadelatnost/casopisZapisi.

За 2015. и 2016. годину Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја РС одлучило је да часопису Запи-
си додели категорију М53 – Национални часопис6, што је 
од великог значаја за евалуацију рада стручних и науч-
них радника, који су и аутори прилога. Категоризацији 
се подвргавају часописи који су претходно положени у 
Репозиторијум Народне библиотеке Србије у папирном 
и електронском облику ради трајног чувања и који су ква-
литетом својих радова заслужили да се категоришу у јед-
ну од стручних категорија. 

Поводом шесте годишњице излажење овог веома по-
учног и за свет науке важног часописа, урађена је библи-
ографија чланака из првих пет објављених бројева, са 
циљем да се уради ретроспектива и анализа свега оног 
што је до сада објављено. Укупно осамдесет и три аутора, 
стручних и научних радника, написало је сто седамдесет 
и један рад. Уверите се и сами у квалитет и стручност об-
јављених радова.

5  УДК број часописа (УДК - Универзална децимална класифика-
ција) означава област и научне дисциплине којима се бави часо-
пис, а у случају аналитичке обраде часописа, сваког појединачног 
чланка у часопису. УДК број додељује Народна библиотека Србије. 

6  Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке 
- историја, археологија и етнологија.

Пет бројева часописа „Записи“ 2012-2016. 
(фото: Историјски архив Пожаревац)
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Библиографија чланака часописа Записи у 
периоду 2012-2016:

1. НИКОЛИЋ, Јасмина: Уз први број / Јасмина Николић
У: Записи. - год. 1, бр. 1 (2012), стр. 7-8.
Текст разјашњава разлоге покретања часописа Записи и ва-
жност постојања часописа. Аутори из Србије, Словеније, Итали-
је, Републике Српске, Бугарске, Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Македоније – одазвали су се позиву и допринели својим радо-
вима приликом објављивања првог броја овог часописа. Исти 
текст је објављен и на енглеском језику.

2. БАШИЋ, Весна: Мисија архива / Весна Башић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1 (2012), стр. 9-10.
Текст говори о мисији и дужностима архива и о његовим ко-
рисницима и о истраживањима у архивима као непосредном 
контакту са прошлошћу. Сви људи су потенцијални корисници 
архива, а брига о архивској грађи је општедруштвени задатак. 

3. КЛАСИНЦ, Петер Павел: Штудиј архивистике ин документо-
логије на други ступњи по Болоњи / Петер Павел Класинц = The 
Study of Archivistics and Documentology on Master-Level Degree 
(Bologna)
У: Записи. - Год. 1, бр. 1 (2012), стр. 13-19. 
Развој мастер студијског програма архивистике и документо-
логије је веома битан због потребног новог знања које се од-
носи на проблеме управљања документацијом. Текст говори о 
потреби Словеније и ширег региона централне и јужне Европе 
за програмом студија архивистике и документологије који по-
држава другачији, одговорнији начин одлучивања. Текст је на 
словеначком језику.
УДК: 930.25:378(497.4)
378.014.3(497.4)

4. ЦВЕЛФАН, Бојан: Kakšen naj bo sodobni vodnik po fondih in 
zbirkah arhiva? / Bojan Cvelfar
У: Записи. - Год. 1, бр. 1 (2012), стр. 20-28.
Овај рад анализира тренутну методологију састављања водича у 
Словенији (са додатком случајева из Хрватске) и одличан је по-
казатељ примене најбољих метода класификације докумената и 
збирки у Словенији. У њему се описује приручник о водичима 
фондова и збирки, који су лична карта сваког архива. Текст је 
на словеначком језику.
УДК: 930.253(497.4)(036)

5. РУБЧИЋ, Дарко: Увјети за провођење мјера примарне зашти-
те / Дарко Рубчић
У: Записи. - Год. 1, бр.1, (2012), стр. 29-31.
Овим чланком аутор је желео да прикаже основне услове који 

су неопходни да би се успешно обавила примарна заштита ар-
хивске грађе. Врло користан је и приказ програма образовања 
кадрова у архивима. 
УДК: 930.253:005.922.5(497.5)

6. ВЕЉАНОВИЋ, Зоран: Војвођански архиви у процесу стечај-
ног поступка / Зоран Вељановић
У: Записи. - Год. 1, бр.1, (2012), стр. 32-39.
У раду је обрађена тема архива у процесу стечајног поступка 
у времену када важећи Закон о културним добрима (Службени 
гласник РС, бр. 71/1994) не нуди решења за овај поступак, а пре-
длог новог закона још није усвојен.
УДК: 930.253(497.113)
347.736(497.113)

7. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Заштита црквених матичних књига у 
Браничевском округу / Јасмина Живковић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 40-49.
Црквене књиге представљају део културне баштине од изузет-
ног значаја. Предмет овог рада је приказ једне од најзначајнијих 
целина архивске грађе која се чува у Историјском архиву Пожа-
ревац – Збирке црквених матичних књига насталих у храмови-
ма на подручју данашњег Браничевског округа.
УДК: 930.253:271.2(497.11)“1779/1952“

8. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Доступност архивске грађе и ин-
формација о архивској грађи на интернету у архивима у Србији 
/ Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 50-64.
У чланку се анализира питање доступности архивске грађе и ин-
формација о архивској грађи у архивима у Србији на Интернету. 
Испитана је могућност и искоришћеност потенцијала Интернет 
технологија у српским архивима за доступност архивске грађе 
и информација о грађи, као и презентовање архива и попула-
рисање архивске делатности. Закључак је да су српски архиви 
недовољно заступљени на Интернету.
УДК: 930.253:004.738.5(497.11)

9. ТАТО, Грациа: Il Sistema Nazionale Archivistico italiano (SAN) 
/ Grazia Tato
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, стр. 65-74.
Аутор представља нови пројекат италијанског Архива за ства-
рање националног архивског система (САН) и пројекат дигита-
лизације фонда „Katastar Franceshino7“ и серије мапа и карата. 
Текст је на италијанском језику.
УДК: 930.25:004.91(450)

7  Пројекат Државног Архива Трст дигитализација и веб фонда 
„Katastar Franceshino“ део је националног пројекта који за циљ 
има да се кроз различите тематске портале (архитектура, преду-
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Ћ 10. ВУКЕЛИЋ, Зоран: Писма председнику Титу / Зоран Вукелић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 75-80.
О Југославији после Другог светског рата и о свемоћи Комуни-
стичке партије Југославије и њеног првог човека – друга Тита.8 
О вери у тадашњи систем кроз писма обичног народа упућена 
председнику.
УДК: 930.25:32(497.1)“195/197“

11. КОЛАЈ, Ирена: Берат султана Абдулмеџида кнезу Александру 
Карађорђевићу / Ирена Колај
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 81-84.
Развојем османистичких студија на тлу бивше Југославије, са-
држаји докумената на османском језику, смештени у архивима 
или приватним колекцијама, престају да буду анонимни и от-
кривају богатство својих садржаја. Рад описује публиковање 
докумената на османском језику у поседу Историјског архива 
Пожаревац, са кратким освртом на проучавање ових извора и 
њихов значај као дела културне баштине нашег народа.
УДК: 930.25:327(497.11:560)“18“

12. ЂУРАН, Горан: Исламизација влаха у Босни и Херцеговини 
/ Горан Ђуран
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 87-91.
У тексту се говори о развоју исламизационог процеса на по-
дручју Босне и Херцеговине. Сам рад је треће поглавље маги-
старског рада „Власи у Босни и Херцеговини под турском вла-
шћу“ који је одбрањен 19. јуна 2012. године на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањалуци.
УДК: 94(=135.1)(497.6)“14/15“
28(497.6)“14/15“

13. ЂОКИЋ, Небојша: Духовни живот у Пожаревцу за време 
књаза Милоша / Небојша Ђокић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 92-103.
У тексту је дат преглед пожаревачких епископа из XVII и XVIII 
века, описана историја најстаријих пожаревачких цркава, као и 
биографије пожаревачких свештеника из прве половине XIX века. 
УДК: 271.2-584(497.11)“18“
94(497.11)“18“

зећа, мода, музика, архиви, политика, синдикати, наука, забава...) 
пружи шанса коришћења оба извора - традиционалног или „појед-
ностављеног“ за неспецијализовану публику.

8  Јосип Броз – Тито (Кумровец, 7. мај 1892 - Љубљана, 4. мај 1980) 
је био председник Социјалистичке Федеративне Републике Југо-
славије од 1953. до 1980. године. Био је лидер Комунистичке пар-
тије Југославије (касније Савез комуниста Југославије) од 1937. 
до 1980. године, вођа Народноослободилачке борбе народа Југо-
славије од 1941. до 1945. године, а касније и врховни командант 
Оружаних снага СФРЈ. Један је од оснивача Покрета несврстаних. 
Подаци преузети са сајта Википедија https://sr.wikipedia.org/sr

14. ЈОКСИМОВИЋ, Велиша: Бој на Пожаревцу у књижевно-
сти / Велиша Јоксимовић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 104-110.
Предмет овог рада су књижевна дела о Другом боју на Пожарев-
цу, који је вођен у другој половини јуна 1815. године. О усменој 
поезији у уметничкој књижевности, о тематским аналогијама, о 
најзнаметитијим људима тог времена (Милош Обреновић, Вук 
Караџић, Сима Милутиновић Сарајлија, Коста С. Протић, Јован 
Рајковић..) и њиховој борби за национални идентитет и културу.
УДК: 821.163.41.09-13:398
821.163.41.09-2

15. ЂОРЂЕВИЋ. Миљана: Збирка старе штампе историјског ар-
хива Ниш (1886-1941) / Миљана Ђорђевић
У: Записи. - Год.1, бр. 1, (2012), стр. 111-117.
Текст говори о збирци старе штампе у Историјском архиву у 
Нишу. Ниш ступа на културно-историјску позорницу тадашње 
Србије на крају осме деценије XIX века, када се након ослобађа-
ња од Турака отварају школе, читаонице, оснивају штампарије, 
покрећу новине и часописи. Са развојем политичког живота и 
оснивањем политичких странака, појављују се и политичка гла-
сила.
УДК: 930.25:070(497.11)”1886/1941”

16. ЂОКИЋ, Небојша Д.; РАДОВАНОВИЋ, Радован В.: Наору-
жање Српске војске пред Први балкански рат / Небојша Ђокић, 
Радован В. Радовановић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 118-132
У тексту је темељно описано наоружање српске војске пред по-
четак Првог балканског рата, са нагласком на податке на набав-
ку наоружања, као и о његовом развоју у српској војсци. Обра-
ђео је стрељачко наоружање и артиљерија.
УДК: 355.02(497.11)“1912/1913“
623.4(497.11)“1912/1913“

17. МИЛАДИНОВИЋ, Предраг; ШАЛЕР, Драган: Ваздухоплов-
ство Словенаца-Хрвата и Срба, новембар 1918. / Предраг Мила-
диновић, Драган Шалер
У: Записи. - Год. 1 , бр. 1, (2012), стр. 133-142.
У тексту је представљен преглед ваздухопловства државе Сло-
венаца, Хрвата и Срба, хронолошки обрађен кроз људске, мате-
ријалне и историјске аспекте. Описани су разлози зашто крат-
котрајна држава СХС није имала довољно времена да до краја 
спроведе развој предвиђених ваздухопловних јединица.
УДК: 358.4(497.1)“1918/1919“
629.7(497.1)“1918/1919“



Часопис „ЗАПИСИ” 6, Историјски архив ПожаревацReview „ZAPISI” 6, Historical Archive Pozarevac 205

Рената М
И

Н
И

Ћ
, мср, М

иланка СТО
К

И
Ћ

, Н
евенa В

УК
САН

О
В

И
Ћ

18. НИКОЛОВНА, Маја: Живот и дело Боривоја Аксентијевића9 
/ Маја Николовна
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 143-146.
Текст говори о животу и делу Боривоја Аксентијевића, особе за 
чији се рад везује оснивање и рад многих културних и образов-
них институција у прошлости. Његов животни пут је текао од 
учитеља, школског инструктора, начелника Одељења за просве-
ту и културу Општине Врачар до директора Педагошког музеја. 
УДК: 37:929 Аксентијевић Б.

19. МРАОВИЋ, Маријана: Рад владе народног спаса на сузбија-
њу комунистичке активности у Пожаревачком округу у другој 
половини 1941. године / Маријана Мраовић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 147-154.
Овај рад је настао на основу архивске грађе Војног архива Ми-
нистарства одбране Републике Србије и говори о раду владе на 
уништавању комуниста на територији Србије и пожаревачког 
округа, нарочито у септембру 1941. године, када се Србија на-
лазила под режимом војне окупације, плаћала контрибуције и 
имала статус вазалне државе.
УДК: 329.15 (497.1)“1941“(093.2)

20. МАЈДАНАЦ, Боро: О позоришном животу у Пожаревачком 
округу за време немачке окупације 1941-1944 / Боро Мајданац
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 155-161.
У тексту се говори о позоришном животу у пожаревачком окру-
гу за време немачке окупације. Пожаревац је био, и у том пе-
риоду, један од позоришних центара Србије и заљубљеници у 
позоришну уметност трудили су се да се она негује како у самом 
граду, тако и у селима.
УДК: 792(497.11)“1941/1944“

21. ИЛИЋ, Саша: Архив Народне банке Србије / Илић Саша
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 165-168.
Текст говори о Архиву Народне банке Србије, о законским регу-
лативама под којим ради, о делокругу и аспектима његовог рада 
и о сарадњи са институцијама и установама.
УДК: 930.25:336.71(497.11)(091)

22. ПАЈОВИЋ, Миливоје: Војни архив – стварно и могуће / Ми-
ливоје Пајовић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 169-176.
У раду се анализира место и улога Војног архива који се орга-
низационо налази у саставу Министарства одбране Републике 
Србије. Циљ овог рада је да се нагласи значај Војног архива као 
важне културне и државне институције.
УДК: 930.253:335(497.11)“1847/1945“

9  Боривеје Аксентијевић рођен је 5. децембра 1912. године у Малој 
Крсни код Смедерева. Умро је 7. фебруара 1985. године у Београду 

23. ШАБОТИЋ, Изет: Стручни резултати и домети архива Ту-
зланског кантона / Изет Шаботић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 177-187.
Овим радом је представљен историјски развој Архива Тузлан-
ског кантона од његовог оснивања па све до данас. Указано је на 
основне карактеристике његовог доприноса развоју архивске 
струке како у Босни и Херцеговини, тако и шире.
УДК: 930.25(497.6)“1954/2011“

24. НОВАК, Мирослав: 80 [осамдесет] лет деловања Покрајин-
скега архива Марибор / Мирослав Новак
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 188-190.
У тексту је приказана ретроспектива рада Архива у Марибору од 
почетка његовог оснивања. Преглед фонда Архива је доступан 
преко библиографског система COBISS. Текст је на словенач-
ком језику.
УДК: 930.25(497.4)“1932/2012“

25. БОГЕСКИ, Дмитар: Архивот на Скопје 1952-2012 / Дмитар 
Богески
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 191-193.
Текст описује Архив у Скопљу (Македонија), његов рад, фонд 
и значај који има. Архив располаже и са великом библиотеком 
која у свом фонду има 5.159 библиотечких јединица. Текст је на 
македонском језику.
УДК: 930.25(497.7)“1952/2012“

26. НЕДЕЉКОВИЋ, Зоран: Библиотека Српске Патријаршије10 
/ Зоран Недељковић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 194-196.
О историјату ове веома значајне Библиотеке, о њеним фондови-
ма и о њеним пројектима. Темељи ове библиотеке постављени 
су у првој декади тринаестог века када су Свети Сава и Свети 
Симеон прве рукописне књиге положили у ризницу манастира 
Хиландар.
УДК: 027.2:271.222(491.11)

27. НИКОЛИЋ, Јасмина: Издавачка делатност Историјског 
архива Пожаревац – Библиографија архивских издања (1948-

10  Библиотека Српске патријаршије у Београду је једна од нај-
старијих сачуваних библиотека српског народа. Сматра се да је 
почетни фонд Библиотеке настао када је патријарх Арсеније III 
Чарнојевић приликом велике сеобе 1690. године понео са собом 
један део најнеопходнијих књига из Патријаршијске библиотеке 
у Пећи. Године 1737. преносе се књиге Београдске митрополије 
у Сремске Карловце, када Библиотека добија назив Митропо-
литске библиотеке. Библиотека Патријаршије поседује више од 
120.000 књига и више од 400.000 часописа. Податак преузет 
са сајта Народне библиотеке Србије https://www.nb.rs/view_file.
php?file_id=113
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Ћ 2012) = Historical Archive of Požarevac publishing – Bibliography 
of the archival publication (1948-2012) / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 197-201.
У овом тексту представљена је богата издавачка делатност 
Историјског архива Пожаревац, која му је омогућила да се као 
установа културе афирмише не само у Србији, већ и изван на-
ших граница. Дат је и преглед свих издања Архива, од његовог 
оснивања 1948. године до 2012. године.
УДК: 930.25:655(497.11)“1948/2012“
016:655.4(497.11)“1948/2012“

28. МИЛОРАДОВИЋ Николић, Драгана: Изложбена делатност 
Архива – искуства Историјског архива Пожаревац у периоду 
2003-2012 / Драгана Милорадовић-Николић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 202-217.
Текст говори искуствима Историјског архива Пожаревац током 
организовања изложби. Изложбеном делатношћу испуњава се 
и начело доступности архивске грађе, али и научно испитивање 
културне и историјске прошлости Браничева и Србије.
УДК: 930.25:94(497.11)“2003/2012“

29. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: Јесења школа архивистике 
– Трст 2011 / Наташа Дулић Милошевић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 218-219.
Текст описује Међународну јесењу школу архивистике, која је 
одржана у периоду од 7. до 12. новембра 2011. године у Трсту 
(Италија), у организацији Међународног института за архивску 
науку Марибор-Трст, у сарадњи са Централноевропском Ини-
цијативом, Државним архивом у Трсту, Јавном агенцијом за ис-
траживачку делатност Републике Словеније и Министарством 
за културу Италије. Те године било је 28 полазника из 17 држава 
света.
УДК: 930.25:061.3(450)“2011“(049.32)

30. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: Јесења школа архивистике 
– Трст 2012 / Наташа Дулић Милошевић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 220-222.
Текст описује Међународну јесењу школу архивистике, која је 
одржана у периоду од 21. до 28. октобра 2012. године у Трсту 
(Италија), у организацији Међународног института за архивску 
науку Марибор-Трст, у сарадњи са Централноевропском Ини-
цијативом, Државним архивом у Трсту, Јавном агенцијом за ис-
траживачку делатност Републике Словеније и Министарством 
за културу Италије. Те године било је 24 полазника из 9 држава 
света.
УДК: 930.25:061.3(450)“2012“(049.32)

31. ПРОТОКОЛ о сарадњи Историјског архива Пожаревац и ар-
хива Републике Србије
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 225.
У Пожаревцу, 28. септембра 2012. године, закључен је протокол 
о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Архива Републике 
Српске, са циљем спровођења заједничких тежњи на унапређе-
њу сарадње на пољу архивске науке и струке, успостављање и 
унапређење сарадње између страна потписница и архивиста.

32. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: 21. Међународна конферен-
ција међународни архивски дани 2011. Године / Наташа Дулић 
Милошевић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 226-230.
У Трсту (Италија) 7. и 8. новембра 2011. године одржана је 21. 
Међународна конференција међународни архивски дани, која 
је обухватала две теме: Европски архивски пројекти и Архиви 
у данашњем друштву. У тексту су описани излагачи и њихови 
радови.
УДК: 930.25:061.3(450)“2011“(049.32)

33. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Очување и заштита културно исто-
ријског наслеђа Србије у иностранству / Јасмина Живковић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 231-233.
У Београду је 23. и 24. јуна 2011. године одржана трећа међу-
народна конференција Института за међународну политику и 
привреду. Конференцију је отворио др Душко Димитријевић, 
директор Института за међународну политику и привреду, који 
је у свом обраћању указао на значај међународног скупа о овој 
теми. Текст описује етапе рада конференције.

34. НИКОЛИЋ, Јасмина: Међународно саветовање „Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“ / Ја-
смина Николић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 234-236.
Текст говори о традиционалном стручном архивистичком скупу 
који је одржан у Раденцима (Словенија) у периоду од 28. до 30. 
марта 2012. године. Разматрана су питања из архивске теорије 
и праксе.

35. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: 25. Међународно архивско саве-
товање у Тузли „Aрхивска пракса 2012“ / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 237-240.
У тексту се описује искуства са 25. Међународног архивског са-
ветовања одржаног у Тузли (Босна и Херцеговина) у периоду од 
27. до 28. септембра 2012. године. Саветовање је намењено како 
архивским радницима тако и запосленима у регистратурама на 
пословима заштите архивске грађе и регистратурског матери-
јала.
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36. НИКОЛИЋ, Јасмина: 22. Међународна конференција “Међу-
народни архивски дани” 2012. Године / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 241-243.
Текст описује 22. Међународну конференцију одржану у Трсту 
(Италија) у периоду од 22. до 23. окробра 2012. године. Кон-
ференција је те године обухватала две теме: Модерне архивске 
зграде и Управљање документима на новим медијима и окупила 
је учеснике из 18 земаља. 

37. КРСТИЋ Мистриџеловић, Ивана: „Двор и породица Књаза 
Милоша Обреновића у Пожаревцу, 1825-1839” / Ивана Крстић 
Мистриџеловић
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 247-250.
Текст истиче важност записаних података за сазнање људске 
прошлости. О зборнику докумената објављеном у издању Исто-
ријског архива Пожаревац (приређивач др Мирољуб Манојло-
вић) чија је тема живот кнеза Милоша Обреновића и његове 
породице.

38. АТАНАСОВ, Димитар: „Живият архив“ на нацията: изобре-
тяването на националното знаме / Димитар Атанасов
У: Записи. - Год. 1, бр. 1, (2012), стр. 251-266.
У тексту се описују процес стварања нових националних симбо-
ла у балканским земљама, створених после распада Југославије. 
О Косову, Босни и Херцеговини, Македонији и њиховом наци-
оналном и културном идентитету. Текст је на бугарском језику.

39. НИКОЛИЋ, Јасмина: Uz drugi broj / Јасмина Николић
У. Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 7.
Текст упознаје читаоце са тематиком другог броја међународ-
ног стручног часописа. Уређивачки одбор позива потенцијалне 
ауторе стручних текстова на сарадњу. Други број међународног 
часописа има пет тематских целина. 

40. КЛАСИНЦ, Петер Павел: Pozicija arhivov v njihovih državah 
– družbah / Peter Pavel Klasinc
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 11-17.
Аутор приказује позицију архива у друштву и држави, почевши 
од првих корака, па кроз векове. Такође објашњава основне за-
датке архива. У складу с тим и одговорност државних, регионал-
них и градских архива.
УДК: 930.253

41. ЛАРИН, Микхаил В.: The experience of electronic records 
management in the Russian Federation / Mikhail Larin
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 18-22.
Тема чланка је замена писаног трага електронским аналозима. 
Аутор даје савете у вези са радом са електронском грађом при-
ликом чувања документације у архивима. Приказује усклађива-

ње архивистичког складиштења са модерним информационим 
ресурсима. Текст је на енглеском језику, са анотацијама на ру-
ском језику.
УДК: 930.253:004.056.6(470)

42. ХЕЂБЕЛИ, Живана: Dostupnost registraturnog i arhivskog 
gradiva suklando propisima Republike Hrvatske / Živana Heđbeli
У. Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 23-30
Текст говори о доступности архивиране грађе у Хрватској. У за-
висности од тога на шта се односи, грађа може бити доступна од 
тридесет до педесет година, ако су у питању јавни интереси. Ако 
су у питању лични подаци, онда је грађа доступна од седамдесет 
до сто година након настајања документа.
УДК: 930.253:340.13(497.5)

43. АНГЕЛОВСКИ, Ацо: Некои искуства и согледувања бо ра-
ботата на групама архивистика при Филозофскиот факултет – 
Скопје / Ацо Ангеловски
У. Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 31-33.
Тема чланка је значај едукације и образовања кадрова и неоп-
ходност стручних профила у студијској групи за Архивистику 
за потребе Државног архива и других институција. Побољшање 
статуса и унапређење запослених доприноси развоју архивске 
теорије и праксе. Текст је на македонском језику.
УДК: 378.147::930.25(497.17)

44. БОГЕСКИ, Димитар: Проблемот на рационализација и ва-
лоризација во некои сфери од архивскајта дејност / Дмитрар 
Богески
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 34-36.
Образложење проблема рационализације у неким областима 
архивске делатности. Примена рационализације води ка усавр-
шавању кадрова, већем труду и високој продуктивности. Успе-
шна рационализација има значајно место због иновација у тех-
ници те области. Текст је на македонском језику.
УДК: 930.253(497.17)

45. ШАБОТИЋ, Изет: Legislativa i njen uticaj na zbrinjavanje 
arhivske građe registratura u stečaju i likvidaciji / Izet Šabotić
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 37-43.
Аутор објашњава утицај транзиције у босанско-херцеговачком 
друштву на архивску делатност. Тај утицај се нарочито осетио у 
регистрима привреде због приватизације, где је друштвено вла-
сништво постало приватно. У овом процесу дошло је до пробле-
ма складиштења архивске грађе субјеката који су подвргнути 
стечају и ликвидацији.
УДК: 930.253:347.73(497.6)
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Ћ 46. РУБЧИЋ, Дарко: Obrazovanje djelatnika u pismohranama – 
iskustva hrvatskih arhivista / Darko Rubčić 
У. Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 44-46.
Приказана су искуства у образовању радника архива у Хрват-
ској. Представљен је развој и резултати побољшања образовања. 
Сваки архив одржава припремне курсеве за запослене по про-
писаном програму.
УДК: 930.25-051:37(497.5)
002-051:37(497.5)

47. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Заштита архивске грађе и регистра-
турског материјала код правосудних стваралаца у Браничев-
ском округу / Јасмина Живковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 47-60.
Текст описује процес заштите грађе и регистарског материјала 
који је настао радом правосудних органа у Браничевском окру-
гу. Овакав процес обухвата период од настанка докумената до 
њихове похране и стручне валоризације у архиву. Кроз рад су 
сумирана досадашња искуства Историјског архива у Пожаревцу 
у области заштите грађе код правосудних стваралаца.
УДК: 930.253:347.96/.97(497.11)

48. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Коришћење архивске грађе у 
јавне и приватно-правне сврхе на примеру Историјског архива 
Пожаревац / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 61-69.
Анализа коришћења архивске грађе у јавне и приватно–прав-
не сврхе на примеру Историјског архива Пожаревац. Скреће се 
пажња на значај и улогу архива у друштву на том пољу и указује 
на проблеме који постоје у раду при поступању по захтевима 
странака.
УДК: 930.253(497.11)“2007/2012“

49. МИЛОРАДОВИЋ Николић, Драгана: Значај дигиталних ар-
хивских и библиотечких фондова и збирки за кориснике – Ис-
куство Историјског архива Пожаревац / Драгана Милорадовић 
Николић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 70-74.
О искуству Историјског архива Пожаревац у оносу на значај ди-
гиталних архивских и библиотечких фондова и збирки за кори-
снике. Омогућавање бољег и квалитетнијег рада истраживачима 
дигитализацијом фондова, збирки и библиотечког материјала. 
Неопходност хибридног начина заштите архивске грађе. 
УДК: 930.253:004(497.11)“2004/…“

50. БОГДАНОВИЋ, Александра: Корице старих и ретких књига 
и њихова заштита / Александра Богдановић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 75-82
Аутор описује материјале који су коришћени за израду повеза, 

украшавање корица књига из периода од X до XIX века. Такође 
објашњава узроке њиховог пропадања, начин складиштења, ре-
стаурације и конзервације са развојем технологије.
УДК: 095:7.025.3

51. СТЕВАНОВИЋ, Зоран: Збирка грађанских личних докуме-
ната (1743-1923) - Изворна архивска грађа у архиву Војводине / 
Зоран Стевановић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 83-93
Представљање збирке која се налази у Архиву Војводине. Збир-
ка обухвата грађанска лична документа као што су: служинске 
књижице, радне књижице, књижице за торбарење, вандровке, 
путне исправе и књижице за просјачење. Ова документа су ве-
зана за период XVIII, XIX и XX века. Кроз ову збирку се може 
посматрати развој грађанских права у Европи.
УДК: 930.253:347.181(497.113)“1743/1923“

52. АНТОНИЈЕВИЋ, Живослав: Документарна фотографија 
као историјски извор и формирање збирке фотографија Исто-
ријског архива Пожаревац / Живослав Антонијевић
У. Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 94-101.
Осврт на фотографију као на значајан историјски извор. Доку-
ментарна фотографија је представник прошлости и сећања јед-
ног друштва. У тексту је дат кратак историјски приказ фотогра-
фије и формирање збирке фотографија Историјског архива По-
жаревац, која ће моћи да се користи у сврхе реконструкције по-
литичке, друштвене и урбане прошлости Браничевског округа.
УДК: 930.253:77(497.11)“1976/…“

53. ЋУПУРДИЈА, Бранко: Оквири истраживања дрежничке кул-
туре / Бранко Ћупурдија
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 105-115.
Текст се бави проучавањем регионалних, верских, национал-
них или других заједница и њихове културе са етнолошког и 
антрополошког аспекта. Израђен је оквир за истражиање срп-
ског становништва у Дрежници, у јужном делу Горског котара, 
са местима где је сеобама или колонизацијом пренета њихова 
култура.
УДК: 908(497.5 Дрежница)

54. ЂУРАН, Горан: Миграције влашког становништва унутар и 
ван граница Босне и Херцеговине под турском влашћу / Горан 
Ђуран
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 116-120.
Миграције су значајан елемент код проучавања друштвене, еко-
номске и конфесионалне историје. Тако се овај текст бави про-
учавам миграционих кретања влашког становништва унутар и 
ван граница Босне и Херцеговине за време турске власти.
УДК: 94:314.15(=135.1)(497.6)“14/17“
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55. ПАЈОВИЋ, Миливоје: Доктор Куниберт11 и пуковник Хоџес12 
/ Миливоје Пајовић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 121-130.
Текст говори о преломним историјским догађајима на Балкану 
иза којих су стајали интереси великих сила. Конкретно се од-
носи на сплет околности под којима су се састали енглески пу-
ковник и конзул Велике Британије, италијански хирург, лекар 
јеврејског порекла и српски кнез апсолутиста који су желели 
да савладају притисак царске Русије и њене намере да се власт 
кнеза Милоша ограничи и стави под окриље цара Николе.
УДК: 94:327 (497.11:410)“18“
 
56. ЈОКСИМОВИЋ, Велиша: Књижевни и друштвено-просвет-
ни рад Мојсеја Живојновића13 у Пожаревцу / Велиша Јоксимо-
вић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 131-137.
Предмет овог рада је књижевни и културно–просветни рад 
Мојсеја Живојновића у Пожаревцу. Живојновић је у завичајној 
култури био први драмски писац, оснивач, управник, редитељ 
и сценограф пожаревачког позоришта, као и један од оснивача 
читалишта. Такође се бавио и сликарством, проналазаштвом, 
лексикографским радом и фотографијом.
УДК: 792:929 Живојновић М.
930.82(497.11 Пожаревац)“18“

57. КРСТИЋ Мистриџеловић, Ивана: Прикључење делова Хер-
цеговачко-захумске и Сарајевске Митрополије Рашко-призрен-
ској Митрополији 1894. године / Ивана Крстић Мистриџеловић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 138-150.
Рад анализира питање црквене припадности пљеваљског, прије-

11  Бартоломео Куниберт (1800-1851), Италијан, лични лекар кнеза 
Милоша Обреновића. У Италији завршава медицину, а после тога 
нашао се у Цариграду, а одатле стигао у Србију, у којој је остао 
све до  1839. године, када је заувек напушта заједно са кнезом 
Милошем, остајући му веран и одан пријатељ. Научивши добро 
српски језик, био је у прилици да из прве руке посматра и сведочи 
о многим догађајима током прве владе кнеза Милоша. Као образо  
ван и тактичан човек, стекао је велико Милошево поверење, те 
постаје и његов специјални саветник и понекад повереник у не-
ким важним и осетљивим дипломатским радњама. Податак преу-
зет са сајта Растко.рс https://www.rastko.rs/

12  George Loyd Hodges, 1792–1862 - био је британски официр и ди-
пломата. Дипломатску каријеру је започео на Балкану. Именован 
је 30. јануара 1837. године за првог британског конзула у Срби-
ји, тада аутономној кнежевини у саставу Османског царства. У 
Кнежевини Србији Хоџесов задатак је био да ради на сузбијању 
утицаја Русије. Веома брзо се спријатељио са кнезом Милошем 
Обреновићем са којим је успоставио необично блиске односе. – 
Податак преузет са сајта Википедија https://sr.wikipedia.org/

13  Мојсеј Живојновић (1811-1857) – пожаревачки учитељ, писар 
хомољског среза, песник, драмски писац, оснивач пожаревачког 
позоришта.

пољског и прибојског краја. Они су припадали Херцеговачко – 
захумској односно Сарајевској митрополији. Након Берлинског 
конгреса, када је Аустро–Угарска окупирала Босну и Херцего-
вину, остали су под турском управном влашћу.
УДК: 94:327(497.11:560)“1891/1894“(093.2)

58. ВУКЕЛИЋ, Зоран: Палић, Лудош, Келебија – језера или баре 
/ Зоран Вукелић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 151-155.
У тексту је представљена дилема власти Краљевске банске упра-
ве Дунавске бановине о томе да ли је водена површина Палић 
језеро или бара. У ово питање су били умешани и представници 
власти у седишту Краљевине. Ова прича је прекинута избија-
њем Другог светског рата, с тим што ни послератне власти нису 
решиле проблем. 
УДК: 352(497.113)“1937/1940“(093.2)
556.55(497.113)(093.2)

59. МРАОВИЋ, Маријана: Улога представника локалне управе у 
пропаганди Владе народног спаса крајем 1941. и у првој полови-
ни 1942. Године / Маријана Мраовић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 156-163.
Овај рад је настао првенствено на основу архивске грађе Војног 
архива Министарства одбране Републике Србије. Разматране 
су дужности и улога окружних и среских начелника у области 
пропагандног рада Владе народног спаса од 1941. године до 
престанка немачке окупације. Анализиран је учинак окружних 
начелника у погледу њихове дужности.
УДК: 352:32.019.5(497.11)“1941/1942“(093.2)

60. ЉУБЉАНАЦ, Светлана: Суд националне части народа Вој-
водине: Суђење др Кости Милутиновићу14 и Жанки Стокић15 / 
Светлана Љубљанац 
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 164-172.
Приказан је садржај архивске грађе фонда Суд за суђење злочи-

14  Др Коста Милутиновић (Панчево, 1909 - Нови Сад, 1998), истори-
чар, кустос Војвођанског музеја у Новом Саду, научни саветник 
Института за историју Филозофског факултета у Новом Саду. 
Објавио је преко 300 студија и расправа и близу 900 критика, 
оцена и приказа у нашим и страним књижевним часописима. 
Оптужен је због пропаганде и културне сарадње са окупатором. 
Подаци преузети из самог чланка.

15  Живана Стокић – Жанка (Велико Градиште, 1887 - Београд 1947) 
је била српска глумица, позната по тумачењу ликова из дела Бра-
нислава Нушића. Жанка је изведена пред Суд за суђење злочина 
и преступа против националне части 3. фебруара 1945. године. 
После дужег већања, осуђена је на осам година губитка нацио-
налне части. Није имала браниоца, чак ни по службеној дужно-
сти. Казна је била и друштвенокористан рад и одређено јој је 
да чисти улице. – Податак преузет са сајта Википедија https://
sr.wikipedia.org
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Ћ на и преступа против националне части народа Војводине, који 
се чува у Архиву Војводине. У целости је објављен текст пресуде 
којом је др Коста Милутиновић осуђен казном губитка српске 
националне части, као и оптужница против Жанке Стокић, коју 
је поднео народни тужилац Милош Јовановић.
УДК: 94:343.32(497.1)“1945“(093.2)
792.071.2.028:929 Стокић Ж. (093.2)
821.164.41:929 Милутиновић К. (093.2)

61. ГУШИЋ, Сејдалија: 65 [šezdeset pet] godina osnivanja i rada 
Historijskog arhiva Sarajevo / Sejdalija Gušić
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 175-180.
У овом раду представљен је историјски развој Хисторијског ар-
хива Сарајево од његовог оснивања до данас. Указано је на ње-
гов допринос развоју архивске струке у Босни и Херцеговини и 
окружењу. Поред свих околности, Архив је израстао у респекта-
билну архивску установу.
УДК: 930.253(497.6)“1948/2013“

62. МАКСИМОВИЋ, Андријана: Прве четири и по деценије 
Историјског архива Пожаревац / Андријана Максимовић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 181-187.
Овај рад резултат је истраживања окружног недељног листа 
„Реч народа“ Пожаревац у периоду од формирања Историјског 
архива Пожаревац, 1948. године до 1992. године. Представљено 
је стасавање ове културне установе и однос друштвене заједни-
це према архивској грађи, а кроз учесталост и садржај текстова 
у листу „Реч народа“.
УДК: 930.253(497.11)“1948/1992“(093.2)
014.3 РЕЧ НАРОДА (497.11)“1948/1992“

63. ЖИВКОВИЋ, Татјана: Библиографија чланака о Историј-
ском архиву Пожаревац у завичајној периодици 1992-2012. / 
Татјана Живковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 188-210.
Рад је резултат истраживања пожаревачке периодике у пери-
оду од 1922. до 2012. Године. Тема за истраживање су чланци о 
Истријском архиву Пожаревац и њихова учесталост у локалној 
штампи. Циљ је приказ рада и активности ове значајне установе.
УДК: 015:930.253(497.11)“1992/2012“

64. ПАУНОВИЋ Пфаф, Јелена; ЈЕЛИЋ, Милутин; ЗДРАВКО-
ВИЋ, Бранко: Специфични проблеми превенције обољења 
и повреда на раду у архивима – пример Историјског Архива 
Пожаревац / Јелена Пауновић Пфаф, Милутин Јелић, Бранко 
Здравковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 211-217.
Рад је посвећен проблематици безбедности и здравља на раду 
у архивским установама. На примеру Историјског архива 

Пожаревац истакнуте су све обавезе и одговорности послодав-
ца у организовању безбедности на раду. Наведене су и основне 
превентивне мере којима се смањује ризик од обољења изазва-
них овим штетностима као и њихово смањење на најмању мо-
гућу меру.
УДК: 930.25-051:331.45/.46(497.11)(094.5)
 
65. ПЕТРОВИЋ, Александар: Спомен соба Гарнизона Пожаре-
вац “Два века војске у Браничеву”: Комуникацијски аспекти / 
Александар Петровић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 218-223.
Овај рад разматра изложбену поставку Спомен собе Гарнизона 
Пожаревац која је важан чинилац међу активностима односа са 
јавношћу Војске Србије у локалној заједници. Симболичан при-
каз историјских догађаја од Првог српског устанка до данас даје 
основу за његово разматрања са аспекта комуникологије које 
спроводи Министарство одбране Републике Србије. 
УДК: 355:659.3/.4(497.11)
069.51:355/359(497.11)“1804/…“

66. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Школа архивистике / Јасмина Жив-
ковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 224-228.
Према програму рада Архива за 2013. Годину одржан је струч-
ни састанак – семинар о заштити архивске грађе правосудних 
регистратура са подручја Браничевског округа. Семинар је одр-
жан под називом „Заштита архивске грађе и регистратурског 
(документарног) материјала правосудних стваралаца“. Едука-
тивни карактер семинара био је посвећен циљној групи коју су 
чинила одговорна лица запослена у правосудним регистратура-
ма. Организациони део је реализовао Виши суд у Пожаревцу.

67. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: „Дан отворених врата архива 
2013“ / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 226-228.
Текст говори о обележавању Међународног дана архива и 65 
година од оснивања Историјског Архива Пожаревац. Први пут 
је 3. јуна 2013. године ова установа организовала масовну са 
циљем да се што већи број грађана упозна са чињеницом посто-
јања архива као установе. Мото манифестације био је „Сви смо 
ми део историје“.

68. PROTOKOL o saradnji između Međunarodnog instituta 
arhivskih nauka Trst / Maribor (IIAS) Međunarodnog instituta 
arhivskih nauka Univerziteta u Mariboru (MIAZUM) i Istorijskog 
arhiva Pođarevac / Srbija
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 231.
У складу са заједничким научним и стручним интересом, у циљу 
унапређивања сарадње, настао је Протокол о сарадњи три ар-
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хивске установе. Овај протокол има за циљ спровођење зајед-
ничких тежњи на унапређењу сарадње на пољу архивске науке 
и струке, научно истраживачком раду, успостављање и унапре-
ђење сарадње између страна потписница и архивиста. Протокол 
је написан на српском и енглеском језику. 

69. ГОСТЕНЧИК, Нина: Mednarodna znanstvena konferenca 
“Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhivirawa” Radenci, 10-12. аpril 2013. / Nina Gostenčik
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 232-234.

На конференцији која је трајала три дана, представили су се 
стручњаци и научници из дванаест држава који су објавили сво-
је чланке у зборнику. Конференцији су присуствовали стручња-
ци из следећих држава: Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе, Хрватске, Италије, Косова, Немачке, Румуније, Словачке, 
Словеније, Србије и Сједињених Америчких Држава. Зборник је 
објављен преко електронских медија.

70. АНДРИЋ, Бранимир: Архив Војводине, пази снима се! / Бра-
нимир Андрић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 235-237.
Архив Војводине је добио признање Архива Републике Српске 
на свечаности, одржаној поводом 60 година од њиховог оснива-
ња. Овај текст говори о Архиву Војводине, његовом историјату и 
развоју. Напомиње се и примена најсавременијих технолошких 
могућности чувања, излагања грађе и потребом за комуникаци-
јом. Све то у циљу доступности изворних материјала који чине 
архивске фондове.
 
71. СТАНКОВИЋ, Беба: ИФЛА 2013 - библиотеке будућности: 
бескрајне могућности / Беба Станковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 238-240.
Текст је посвећен најзначајнијем међународном библиотекар-
ском стручном скупу - ИФЛА16 конгресу, који је одржан у Син-
гапуру у периоду од 17. до 23. августа 2013. године. Тема кон-
греса била је „Библиотеке будућности: бескрајне могућности“. 
Описано је учешће Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац и њене постер презентације на овом конгресу. 

72. ЖИВКОВИЋ, Јасмина; ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: 26. [Два-
десет шесто] Међународно архивско саветовање “Архивска 
пракса 2013.” / Јасмина Живковић, Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 241-244.
Организатори овог скупа, одржаног у Тузли (БиХ), у периоду од 
26. до 27. септембра 2013. године су Архив Тузланског катона 

16  IFLA – The International Federation of Library Associations and 
Institutions (Међународна федерација библиотекарских удруже-
ња и установа)

и Друштво архивских запосленика Тузланског катона у Тузли. 
Представљено је 35 радова излагача из Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Словеније, Македоније, Румуније, Белорусије, Ау-
стрије и Србије. Ово саветовање је показало да постоји велика 
неопходност за разменом информација, знања, достигнућа, али 
и проблема, нарочито међу архивским службама земаља у реги-
ону, али исто тако и за упознавањем са савременим достигнући-
ма развијених архивских служби. 

73. БЈЕЛАЈАЦ, Миле:” Два века војске у Браничеву” / Миле Бје-
лајац
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 247-249.
Текст је посвећен представљању књиге Јасмине Николић „Два 
века војске у Браничеву“. Обухваћен је кратак историјат тог пе-
риода, као и околности под којима се све дешавало. У књизи су 
документа у боји, слике музејских експоната и фотографије - 
тешке али славне прошлости.

74. БАШИЋ, Весна: О Мирослављевом јеванђељу и Душановом 
законику / Весна Башић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 250-251.
Мирослављево јеванђеље је најстарији у целини сачуван споме-
ник српске редакције старословенског језика. За Мирослављево 
јеванђеље српска наука је сазнала релативно касно и то у дру-
гој половини 19. века. Тако овај текст представља све што је ова 
реликвија прошла од свог настанка. Представљен је и Душанов 
законик, који је један од два најважнија закона – устава средње-
вековне Србије. Законик је донет да би се Србија уредила про-
писима који ће важити подједнако у свим деловима државе и за 
све поданике.
 
75. БАШИЋ, Весна: Доба светлости / Весна Башић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 252-253.
Овим текстом је пренета реч са отварања изложбе српске 
средњовековне баштине у Патријаршијском двору у Сремским 
Карловцима (28. фебруар 2013. године). О отварању рукописне 
ризнице после много векова, где се подразумева претходно по-
знавање стваралачке и књижевне поетике средњег века, као и 
техника настајања и исписивања оваквих књига, а све то у одно-
су на савремене погледе. Овај изложбени и издавачки подухват 
има и васпитно – образовни карактер, јер доприноси односу 
шире заједнице према књизи и архивској грађи као културном 
добру и важности заштите.

76. ВЕЉКОВСКИ, Југослав: Библиографија „Ex Pannonia“ 17/ Ју-
гослав Вељковски
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 254-255.

17  “ Ex Pannonia” Гласник Историјског архива у Суботици је са изла-
жењем започео 1996. године.
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Ћ Архивски часописи које издају регионални архиви имају велики 
значај, јер премошћују одређени недостатак стручних публи-
кација. Ова библиографија у кратким цртама, али детаљно, даје 
приказ концепције часописа као и рубрике по којима је групи-
сана објављена грађа. Издавањем ове библиографије корист ће 
имати шира научна јавност. 
 
77. ВЕЉАНОВИЋ, Зоран: Од помоћне историјске науке ка науч-
ној дисциплини / Зоран Вељановић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 256-260.
Текст је посвећен Огледима из архивистике, Борише Радова-
новића, који је један од продуктивнијих архивских делатника. 
Овај Зборник радова употпуњава и проширује сазнања о архи-
вистици и упућује на закључак да архивистика у Србији, упркос 
потешкоћама и искушењима, има велики број квалификованих 
радника. Такође предлаже и да се архивистика као наука проу-
чава на Факултетима.

78. ЈАКШИЋ, Дејан. Стеван Бугарски, Завичајна књижевност 
Срба из Румуније 1918-1947. / Дејан Јакшић
У: Записи. - Год. 2, бр. 2, (2013), стр. 261-263.
Текст обрађује књижевност и завичајну библиографију Срба 
на тлу садашње Румуније. Библиографија је писана на основу 
начела, методологије и правила прихваћених у српској ретро-
спективној библиографији, уз одређена прилагођавања. Ово је 
значајан национални преглед књижевности са пратећом библи-
ографијом на којој се темељи.

79. НИКОЛИЋ, Јасмина: Uz treći broj / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 7. 
У тексту директорка Историјског архива Пожаревац описује 
досадашњи рад часописа и обраћа се читаоцима, колегама и са-
радницима, сa позивом на сарадњу. Дата је ретроспектива доса-
дашњег рада часописа Записи.

80. ЛАРИН, Михаил В.: Электронные документы как категория 
документоведения / Михаил В. Ларин
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 11-15.
О концепту „електронских записа“, о пореклу и развоју овог 
термина. Руско законодавство сугерише употребу електрон-
ских записа у различитим сферама активности, укључујући и 
администрацију. Настоје да сваки папирни документ има и своју 
електронску копију. Текст је на руском језику.
УДК: 930.25:004

81. КЛАСИНЦ, Петер Павел: Odnosi arhivistov do mladih 
generacij, do predstavitev arhivov in arhivskega gradiva ter do 
kulturnih in drugih ustanov / Petar Pavel Klasinc
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 16-23.

У овом чланку аутор описује односе између архивиста и младих 
генерација. Описују се савремене методе педагошког приступа 
младима и употреба савремених технологија и друштвених мрежа 
у популарисању архивске струке. Текст је на словеначком језику.
УДК: 930.253
930.25:316.7

82. СТЕВАНОВИЋ, Зоран: Семантички веб и архивска онтоло-
гија / Зоран Стевановић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 24-38.
Текст говори о семантичком вебу који је настао као резултат те-
жње ка ефикаснијем проналажењу информација. Он омогућава 
да информације на вебу могу бити организоване и коришћене 
не само синтатички, већ и семантички. Циљ онтологије семан-
тичког веба је изградња система појмова, одређивањем семан-
тичких првобитности, дефинисањем класа и односа између 
класа, утврђивањем хијерархије класа… Подстицај за развој ове 
врсте онтологије је теорија логичког формализма.
УДК: 004.822
004.738.5:930.25

83. ПОПОВИЋ, Јован П.: Место и улога адвоката у заштити 
архива, архивске грађе и запослених у архивима, и у заштити 
других физичких и правних лица код остваривања својих права 
у архиву, са освртом на повреде ауторских права над ауторским 
делима похрањеним у архивима / Јован П. Поповић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 39-49.
Код коришћења архивске грађе долази понекад до злоупотребе, 
присвајања и уништавања од стране корисника, међутим де-
шавају се пропусти, злоупотребе и непоштовања прописа и од 
стране запослених у архивима. Овај текст говори о законским 
регулативама и о улози адвоката у таквим случајевима.
УДК: 347.78:930.25
347.96

84. МРАОВИЋ, Маријана: Велики рат у архивској грађи Војног 
архива / Маријана Мраовић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 50-56.
Грађа Војног архива настала у периоду од 1847. до 1963. године 
отворена је за истраживаче и обухвата више фондова. У овом 
раду је презентован садржај архивске грађе Војног архива који 
се односи на период Првог светског рата.
УДК: 930.25:94(497.11)“1914/1918“

85. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Друштво архивских радника Ср-
бије (1954-2014): преглед рада / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 57-68.
Државна архива Србије, данашњи Архив Србије, започела је са 
радом 1. јануара 1900. године. До Другог светског рата, посто-
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јала је и Државна архива у Новом Саду, основана 1926. године. 
Архивски центри у другим градовима Србије, почињу након тога 
да се формирају, ради заштите и прикупљања архивске грађе. 
Текст говори раду тих центара и друштава архивских радника у 
Србији у периоду од 1954. до 2014. године.
УДК: 930.25:061.22(497.11)“1954/2014“

86. КОЛАЈ, Ирена: Трговинска комора у Београду - регистрација 
радњи града Пожаревца 1945 - / Ирена Колај
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 69-86.
У овом раду је представљен списак регистрованих радњи на тлу 
Пожаревца 1945. године са циљем да послужи истраживању ра-
звоја трговинске, занатске и индустријске делатности Краљеви-
не Југославије.
УДК: 347.714(497.11)“1945“(093.2)

87. НИКОЛОВА, Маја: Lični fondovi u Pedagoškom muzeju u 
Beogradu: Fond Jevrema Ilića, rektora Bogoslovije / Maja Nikolova
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 87-95.
У тексту је описан фонд Јеврема Илића, ректора Богословије 
у Београду и аутора уџбеника из области хришћанске науке и 
руског језика. Приватна збирка је 1999. године постала власни-
штво Педагошког музеја у Београду. У фонду се налази 66 ори-
гиналних докумената, пет фотографија и шест књига.
УДК: 069.51:930.25(497.11)
378-057.175:271.2-1 Илић Ј.

88. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Хероине са пушком у руци / Јасмина 
Живковић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 99-709.
Текст говори о мајкама, сестрама, супругама, ћеркама које су у 
ратним временима постајале жене ратнице, предане болничарке 
и неговатељице и уз то, чувари породичних огњишта. Помињу се у 
тексту: Ленка Рабасовић, Љубица Чакаревић, Софија Јовановић, 
Василија Вукотић, Милица Миљанов, Јелена Шаулић, Милунка 
Савић, Милосава Перуновић, Антонија Јаворник, Флора Сендс.
УДК: 94(497.11)“1914/1918“:929-055.2

89. ШАЛЕР, Драган: Cepelini iznad Požarevca tokom Velikog rata 
/ Dragan Šaler
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 110-120.
У раду су приказане активности немачких ваздушних бродова – 
цепелина над територијом Србије и Солунског фронта. Цепери-
лини су у то време били најсавременије оружје и користили су 
се на свим фронтовима од самог почетка Првог Светског рата. 
База цепелина налазила се и у близини Темишвара, тако да су 
цепелини летели и изнад Пожаревца.
УДК: 623.743“1914/1918“(497.11)
355.489(489.11)“1914/1918“

90. РАДОВАНОВИЋ, Радован; ЂОКИЋ, Небојша: Ослобођење 
Пожаревца и околине октобра 1918. Године / Радован Радовано-
вић, Небојша Ђокић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 121-136.
Услед недовољно написаних књига и текстова о ослобођењу 
Србије октобра 1918. године, није чудо што је један овакав рад 
привукао велику пажњу. Текст говори о ослобођењу Браниче-
ва и Пожаревца и о српским јединицама које су деловале у том 
подручју.
УДК: 930.25:94(497.11)“1914/1918“

91. РАДОВАНОВИЋ, Бориша: Спасовска скупштина у Крагујев-
цу 1837. године / Бориша Радовановић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 137-148.
Текст говори о Народној скупштини Кнежевине Србије, која се 
састала 28. маја 1837. године, ради решавања бројних питања 
која су се јавила у процесу изградње независне српске унутра-
шње управе, затим питања везана за опорезивање, ушоравања 
улица, узгоја свиња, трговине, као и оснивања војних и просвет-
них завода и др. У тексту је и беседа кнеза Милоша Обреновића 
коју је он изговорио на почетку скупштине.
УДК: 930.25:94(497.11)“1837“
 
92. ВРАНИЋ, Марија: Revitalizacija starih i tradicionalnih zanata 
u Srbiji: primer poslednje bombondžijske radnje „Bosiljčić” u 
Beogradu / Marija Vranić
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 149-157.
Овим текстом ауторка је желела да укаже на важност старих 
традиционалних заната за културно наслеђе и на значај њихове 
обнове и очувања, али и њиховом осавремењавању и прилагођа-
вању потребама садашњих корисника. Описан је рад бомбонџиј-
ске радње „Босиљчић“ из Београда која већ генерацијама успе-
шно обавља своју делатност. 
УДК: 68(497.11)

93. ИЛИЋ, Саша: „Милош у парку”: Поводом 115. годишњице 
откривања споменика кнезу Милошу у Пожаревцу / Саша Илић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 158-170.
Пожаревачки парк уређен је 1894. године, а од пореза грађана, 
који је сакупљан од 1882. године, изграђена је зграда начелства, 
на месту где је некада био стациониран конак књегиње Љуби-
це. Објекат је завршен 1889. године. Поводом 115. годишњице 
откривања споменика књезу Милошу Обреновићу, једном од 
главних знаменитости града Пожаревца, аутор је написао текст 
у којем описује етапе изградње споменика.
УДК: 725.945(497.11)“1898/1914“(093.2)
316.75:72(497.11)“18“
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Ћ 94. ЉУБЉАНАЦ, Светлана: Прилог истраживањима о оснивању 
и развоју млекарства у Дунавској бановини / Светлана Љубља-
нац
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 171-178.
У тексту је представљен кратак историјат оснивања и развоја 
млекарства у Дунавској бановини. Писано је о потреби за ства-
рањем савеза млекарских задруга и млекара, о организованом 
школовању и обучавању мајстора, занатлија-млекара, којом би 
се осигурала продаја млекарских производа у појединим задру-
гама и млекарама. Посебан акценат је стављен на рад др Сулиме 
и Средишњег уреда за организацију млекарства у Краљевини 
Југославији Млекотехника у Београду, са седиштем у Новом 
Саду.
УДК: 637.1(497.11)“19“(093.2)

95. МИНИЋ, Рената Д.; БЕЛИ, Катарина С.: Часопис вредан се-
ћања – Реч и слика – / Рената Д. Минић, Катарина С. Бели
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 179-191.
Опис часописа Реч и слика, који је излазио у периоду од 1926. 
до 1927. године. Уз опис самог часописа, приложена је и библио-
графија чланака, са опширним напоменама везаних за текстове 
који су у њему објављени. Часопис је био југословенски оријен-
тисан и угледао се на Славено-сербскиј магазин Захарија Ор-
фелина. Богато је илустрован. Уредници часописа били су Иван 
Зрнић и Никола Б. Јовановић.
УДК: 050.48 РЕЧ И СЛИКА
014.3 РЕЧ И СЛИКА“1926/1927“

96. БОГДАНОВИЋ, Александра: Интернет страница као кому-
никацијски канал Историјског архива Пожаревац / Александра 
Богдановић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 195-198.
О интернет страници (веб-сајту) Историјског архива Пожаре-
вац. Сајтови одређених установа су њихове личне карте на ин-
тернету и пружају могућност размене информација и попула-
рисања широм глобалне компјутерске мреже, која се користи 
широм света. Први веб-сајт Историјског архива Пожаревац 
направљен је 2004. године, а садашња верзија сајта настала је 
2011. године. Циљ постављања сајта Архива је упознавање кори-
сника интернета са делатношћу Архива, пружање информација 
о документацији која се у њему чува и презентовање њихове ар-
хивске грађе.
УДК: 930.25:004.738.5(497.11)

97. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: Јесења школа архивистике – 
Трст 2013. / Наташа Милошевић Дулић 
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 199-201.
У периоду од 21. до 27. октобра 2013. године у Трсту (Итали-
ја), одржана је седма Међународна јесења школа архивистике у 

организацији Међународног института архивских наука Трст-
-Марибор, у сарадњи са Централно Европском Иницијативом, 
Државним архивом у Трсту, јавном агенцијом за истраживачку 
делатност Републике Словеније и Министарством за културу 
Италије. Школу је похађало 29 полазника из 13 држава света. 
Теме су биле: архивска грађа и архиви у ратним условима, опа-
сности и искушења за архивисте данас, нови софтвери у архив-
ској пракси, архиви и школе.

98. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: „Дан отворених врата Архива 
2014“ / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 202-205.
О манифестацији „Дан отворених врата Архива 2014“ која се 
одржала у Пожаревцу 9. јуна 2014. године. Слоган манифеста-
ције био је „Сви смо ми део историје“ и акценат је стављен на 
школску омладину, јер улагање у едукацију деце представља 
сигурно улагање у будућност културе. Грађани и омладина су 
могли да се упознају са радом Архива, његовом делатношћу и 
резултатима рада.

99. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Школа архивистике - Тематски се-
минар о заштити архивске грађе и регистратурског материјала 
васпитно-образовних установа у Браничевском округу / Јасми-
на Живковић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 206-207.
У Пожаревцу је, 1. јула 2014. године, у медијатеци Основне шко-
ле „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац, одржан тематски семинар 
о заштити архивске грађеи регистратурног материјала. Семи-
нару су присуствовали директори установа, секретари, архива-
ри, лица ангажована на економско-финансијским пословима. 
Текст даје увид у тематске целине семинара.

100. СЕКУЛИЋ, Милорад; МРАОВИЋ, Маријана: Посета делега-
ције Војног архива Централном архиву Министарства одбране 
Руске Федерације и Руском државном војно-историјском архи-
ву / Милорад Секулић, Маријана Мраовић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 211-213.
Посета архивима Русије од стране делегације војног архива Ми-
нистарства одбране Републике Србије, реализована је у септем-
бру 2013. године. Циљ посете био је успостављање сарадње са 
Централним архивом Министарства одбране Руске Федерације 
и Руским државним војно-историјским архивом у оквиру плана 
билатералне сарадње две државе. Текст описује ток посете.

101. ЖИВКОВИЋ, Јасмина; ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: 23. 
Међународни архивски дан / Јасмина Живковић, Слободанка 
Цветковић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 214-219.
У периоду од 21. до 23. октобра 2013. године у Трсту (Италија) 
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одржана је међународна научна архивска конференција. Органи-
затори конференције били су Међународни институт за архивску 
науку Трст-Марибор и Државни архив Трста. Полазници конфе-
ренције су били архивисти из деветнаест земаља чланица управ-
них органа Института и представљене су укупно 48 радова. Засту-
пљене су биле две тематске целине: Историја архива и архивске 
науке од 1950. године па надаље и Комуникација са млађим ге-
нерацијама и из између институција заштите културне баштине. 
Текст описује ток конференције.

102. СТЕПАНОВИЋ, Мирјана: Филмска магија кроз изложбе 
„Биоскоп, 1941-1945“ и „Филмови које смо волели 1946-1980“ / 
Мирјана Степановић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 223-232.
У Пожаревац је „филмска магија“ стигла 1908. године захваљу-
јући путујућем биоскопу Теодора Најдановића-Неготинца. Од 
тада су почели да се отварају биоскопи у Пожаревцу, где су се 
власници мењали, али је филмски програм привлачио много-
бројну публику. Текст говори о фимској уметности кроз исто-
рију и о филмском материјалу који је успупљен Архиву, као и о 
изложби које је направљена на тему филмске уметности у пери-
оду од 1941. до 1945. године. 

103. БУЛАЈИЋ, Владимир: Централне банке Србије и Францу-
ске у време Првог светског рата (Les banques centrales de Serbie 
et de France pendant la Première guerre mondiale), Народна бан-
ка Србије – Архив, Београд, 2012 / Владимир Булајић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 233-236.
Текст говори о изложба архивских докумената из Централне 
банке Србије и Француске из времена Првог светског рата, чији 
су аутори Саша Илић и Соња Јерковић, архивисти Народне бан-
ке Србије. Изложбу је пратио и каталог, који је такође у тексту 
описан.

104. ЂУРАН, Горан Р.: Dr Izet Šabotić18, Agrarne prilike u 
Bosanskom ejaletu (1839-1878) / Горан Р. Ђуран
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 237.
О књизи др Изета Шаботића, која је објављена у издању ЈУ Ар-

18  Др. сц. Изет Шаботић рођен је 1964. Године у Туцањама, Бихор, 
Црна Гора. Филозофски факултет Одсек за хисторију завршио на 
Универзитету у Тузли. Магистирао 2003. Године на Универзитету 
у Сарајеву, а докторирао 2008. године на Филозофском факултету 
у Тузли. Учествовао је као предавач на бројним међународним на-
учним и стручним скуповима из области хисторије и архивистике, 
као и у припреми и организацији бројних скупова и манифеста-
ција стручно-научног карактера одржаних у Босни и Херцего-
вини. Био је дугогодишњи Предсједник Организационог одбора 
међународног савјетовања “Архивска пракса”. Главни и одговорни 
уредник је два референтна часописа: Архивска пракса и Гласник 
архива и Архивистичког удружења Босне и Хецеговине. Подаци 
преузети са сајта www.ff.untz.ba/index.php?page=dr-sc-izet-sabotic

хива Тузланског кантона и Друштва архивских запосленика из 
Тузле. Реч је о солидној студији од 282 стране и 855 напомена о 
аграрним приликама у време турско-османске владавине у Бо-
сни и Херцеговини.

105. БАШИЋ, Весна: Отвореност према будућности / Весна Ба-
шић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 238.
У тексту је пренет говор са представљања другог броја часопи-
са „Записи“ Историјског архива Пожаревац, одржан 28. марта 
2014. године. 

106. НИКОЛИЋ, Јасмина: „Србија у Великом рату“: Изложба ар-
хивских докумената, каталог изложбе, виртуелна изложба и сет 
архивских фотографија/разгледница / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 239-244.
Историјски архив Пожаревац, у сарадњи са Војним архивом, 
Војни музеј и Медија центар „Одбрана“, поводом обележавања 
стогодишњице од почетка Првог светског рата, приредио је 
изложбу у Дому војске Србије, у Београду, у периоду од 2. до 
26. Јула 2014. године. Основну структуру изложбе и пратећег 
каталога чине 18 тематско-хронолошких целина са изабраних 
270 архивских докумената и фотографија. У тексту су описани 
учесници изложбе, сам ток изложбе, као и њен значај.

107. ЈАКШИЋ, Дејан: Историјски архив Града Новог Сада 1954–
2014 [Југослав Вељковски, Тања Вељковски, Душко Пантелић] / 
Дејан Јакшић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 245-247.
Аутор текста даје приказ књиге „Историјски архив Града Новог 
Сада 1954-2014, чији су аутори Југослав Вељковски, Тања Вељ-
ковски и Душко Пантелић. Главни и одговорни уредник књиге, 
која даје комплетан преглед рада ове установе од националног 
значаја, је Петар Ђурђев.

108. ПОПОВИЋ, Јован П.: Валоризација архивске грађе [др 
Миле Бакић] / Јован П. Поповић
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 248-249.
Аутор текста даје приказ књиге аутора др Мила Бакића, која је 
објављена у издању Државног архива Црне Горе, Цетиња и Слу-
жбеног листа Црне Горе, 2014. године. Овај, за архивистичку 
струку, веома вредни приручник садржи понуђења решења из 
досадашње архивистичке теорије и праксе, уз уношење новина.

109. ПОПОВИЋ, Јован П.: Mилорад Mићо Радевић (1936-2014) 
/ Јован П. Поповић 
У: Записи. - Год. 3, бр. 3, (2014), стр. 253-254.
О животу и раду нашег признатог стручњака - архивисте, ди-
ректора Архива Србије, амбасадора, Милорада Миће Радевића.
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Ћ 110. НИКОЛИЋ, Јасмина: Uz četvrti broj = Уз четврти број / 
Jasmina Nikolić
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 7-10
О четвртом броју међународног стручног часописа Записи. Уред-
ница часописа даје увод у нови број, укратко описује његов садр-
жај и уједно позива нове ауторе на сарадњу. Текст на латиници 
писан од стране 7-8, док је исти текст на ћирилици од стране 9-10.

111. БАКИЋ, Миле: Pojmovno određenje valorizacije arhivske 
građe / Mile Bakić
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 13-26.
У тексту се разматрају питања појмовног одређења и значаја 
валоризације архивске грађе. Изнета су искуства и досигнућа 
архивске теорије и праксе најразвијенијих архивских земаља у 
свету, као и држава насталих на територији бивше Југославије.
УДК: 930.251

112. КЛАСИНЦ, Петер Павел: Nekatere strokovne projekcije med 
arhivističnimi in informacijskimi problemi danes / Peter Pavel 
Klasinc
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 27-31.
Архивисти су у свом послу често растрзани између класичних и 
информационих проблема. У тексту се описује напор архивиста 
да успоставе неку врсту равнотеже између класичног архиви-
рања и модерног архивирања уз употребу нових технологија. 
Текст је на словеначком језику.
УДК: 930.25:004.8

113. ПЕТРОВИЋ, Смиља: Санкције за повреду прописа о зашти-
ти архивске грађе / Смиља Петровић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 32-37.
У тексту је анализирана ефикасност заштите архивске грађе, у 
архивима и ван њих и одредбе у позитивно-правним прописима 
Републике Србије који се односе на санкције у вези са заштитом 
архивске грађе и регистратурског материјала.
УДК: 340.13:930.253(497.11)

114. МИЛОРАДОВИЋ, Драгана: Архивска грађа и фотографи-
ја као извори у истраживањима у етнологији, антропологији и 
историји / Драгана Милорадовић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 38-45.
О питањима могућности коришћења фотографија као валидног 
извора у истраживањима у области етнологије, антропологије 
и историје. У тексту се помиње Душан М. Живојинвић Шап-
чанин, пожаревачки фотограф, председник Удружења Слога 
пожаревачких раденика и занатлија, председник Општине по-
жаревачке.
УДК: 930.2:77.03
39:303.436:77.03

115. ЈАКШИЋ, Дејан; АВАКУМОВИЋ Загорка: Повеље и дипло-
ме у збирци архива Војводине / Дејан Јакшић, Загорка Аваку-
мовић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 46-52.
Дат је сажет приказ архивске Збирке повеља и диплома Архива 
Војводине. Поред основних података о Збирци, наведене су и 
спољашње карактеристике архивских јединица, анотација јези-
ка и њихова подела на групе. Дати су и кратки описи предмета 
Збирке (укупно 50).
УДК: 930.25:095(497.113)

116. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: Сређивање и обрада збирке 
Varia 1791- / - Искуства Историјског архива Пожаревац / Ната-
ша Милошевић Дулић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 53-62.
О збирци Varia која обухвата појединачка, разнородна доку-
мента, међусобно неповезана, која се разликују по пореклу, са-
држају и времену настанка. У тој збирци се чувају документа 
која не припадају ни једном фонду који се чува у архиву, а по 
садржају и врсти се не могу прикључити постојећим збиркама. 
Збирка Varia Историјског архива Пожаревац обухвата архивску 
грађу насталу у временском распону од 1791. године до дана-
шњих дана.
УДК: 930.25:94(497.11)
94(497.11 Пожаревац)“1791/…“(093.2)

117. ЂОКИЋ, Небојша Д.; ДУМИЋ, Оливера: Црква у Звижду и 
Пеку у XVIII веку / Небојша Д. Ђокић, Оливера Думић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 65-83.
У тексту је описана историја српске православне цркве на про-
сторима Звижда и Пека у првој половини XVIII века. Описане 
су следеће парохије: крушевичка или звиждска, клењска, сред-
њевска ии десинска, градиштанска, бикотиначка или баричка, 
голубачка, мајданпечка. Дат је опис и манастира Туман.
УДК: 271.222(497.11)-9“18“(093.2)
271.222(497.11)-523.4/.6“17“(093.2)

118. МИНИЋ, Рената; СТОКИЋ, Миланка: Час из 1885. године / 
Рената Минић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 84-97.
О књижевно-научном листу Час који је излазио шест месеци у 
току 1885. године – укупно 35 бројева. Власник листа Димитри-
је Мита Ценић19, због својих револуционарних идеја изнетих у 
овом листу, политички је гоњен и цензурисан. У тексту је поред 

19  Димитрије Мита Ценић (1851-1888), потицао из угледне београд-
ске породице. Био један од вођа социјалистичког покрета осам-
десетих година 19. века. Студирао медицину у Паризу. Био је ду-
гогодишњи уредник листа Борба.
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описа самог листа, приложена и библиографија чланака са оп-
ширним напоменама.
УДК: 070.488 ЧАС“1885“
014.3:070.488 ЧАС“1885“

119. ДРАГОЈЕВИЋ, Предраг: О одсуствовању с наставе – приме-
ри из документације министарства Краљевине Србије / Предраг 
Драгојевић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 98-104.
У тексту се описују до сада необјављена документа из Архива 
Србије која говоре о начину добијања одсуства из наставе у 
Краљевини Србији. Дата су три примера везана за професора 
цртања и његову породицу.
УДК: 930.253:371.213.3(497.11)“19“

120. ШАЛЕР, Драган: Последњи лет Едуарда Русјана / Драган 
Шалер
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 105-112.
Описан је почетак сарадње Михајла Мећерпа20 и браће Едуарда21 
и Јосира Руслан22, пионира авијације у нашој земљи. У тексту је 
извршена реконструкција лета Едуарда Русјана у Београду, која 
се завршила кобним удесом у коме је Едуард изгубио живот.
УДК: 629.735.3(091)

121. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Самарићанке у српском војном са-
нитету 1914-1918 / Јасмина Живковић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 113-130.
У учешћу жена у Првом светском рату. У тексту је описан добро-
вољни медицински рад жена у војним и цивилним болницама, 
кроз које је током рата прошло више хиљада рањених и болесних 
војника. Заједно са српкињама, добровољне болничарке које су 
у Србију дошле као чланице савезничких медицинских мисија, 
биле су веома предане у пружању помоћи и лечењу српске војске 
и становништва. Помињу се следећа имена: Јелене Лозанић Фло-
тингам, Мејбл Грујић, Даница Марковић, Надежда Петровић, Дра-

20  Михаило Мерћеп (1864-1937) је био свестрани спортиста, свет-
ски путник, авантуриста и пословни човек. Један од пионира 
авијације на просторима Балкана. Бавио се пилотирањем и 
конструисањем авиона. - Податак преузет са сајта Википедија 
https://sr.wikipedia.org/sr

21  Едуард Руслан (1886-1911) је био први словеначки пилот и ва-
здухопловни пионир и конструктор. У младости се занимао за 
бициклизам, а касније и за авијацију. Конструисао је први авион 
са слабим мотором Anazini од 28 KS. Године 1910. путутовао је 
са Михајлом Мерћепом у Париз, по мотор типа Gnôme и елису 
Интеграл и конструисао авион једнокрилац. - Податак преузет са 
сајта Википедија https://sr.wikipedia.org/sr

22  Јосир Русјан (1884-1953), брат Едуарда Руслана. Оба брата су се 
интересовала за бициклизам и ваздухопловство и допринели њи-
ховом развоју. Били су пионири авијације. - Податак преузет са 
сајта http://www.hervardi.com/

га Љочић, Боса Ранковић, Магдалена Николић, Катарина Клара 
Штурценегер, Љубица Луковић, Рејнек Фусмањ, Алис Хачинсон, 
Хелен Беатрисе Мекгрегор, Елси Инглис, Изабел Галовеј Хатон, 
Евелина Хаверфилд, Едит Холовеј, Флора Сендс, Емили Симондс, 
Ана Мекглејд, Елизабет Рос, Катарина Мари Харлеј, Олива Калзо 
Кинг, Виифред Елис, Агнес Финлеј, Лејла Пеџет23 и многе друге.
УДК: 614.258-055.2(497.11)(091)“1914/1918“
355.721-055.2(497.11)(091)“1914/1918“

122. БЛАГОЈЕВИЋ, Божидар: Браничевци у одбрани српске зе-
мље у Неготинској крајини у јесен 1915. / Божидар Благојевић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр.131-138.
Текст описује војни сукоб до кога је дошло 1915. године између 
српске и бугарске војске. Неготинску крајину бранили су Крајин-
ски и Неготински одред, као и Осми пешадијски пук првог по-
зива Дунавске дивизије, састављен од младића из браничевског 
краја, који је часно бранио српску земљу у Неготинској крајини.
УДК: 94:355.312(497.11)“1915“(093.2)

123. КРСТИЋ Мистриџеловић, Ивана: Рајсова истрага бугар-
ских злочина у пожаревачком округу (1915-1918) / Ивана Крстић 
Мистриџеловић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 139-147.
Текст говори о истрази криминалисте Арчибалда Рајса24, који је 
на позив српске Владе још у току рата истраживао бугарске зло-
чине у окупираној Србји. Истрагу је спровео и у Пожаревачком 
округу, обишавши лично скоро сва места у којима су злочини 
чињени, закључивши да је циљ био истребљење српског народа 
и привредно уништење Србије.
УДК: 94(497.11)“1915/1918“
341.322.5(497.11)“1915/1918“
34:929 Рајс Р.А.

23  Дама Луиз Маргарет Лејла Вемис Паџет, Леди Паџет (енгл. Dame 
Louise Margaret Leila Wemyss Paget, Lady Paget, 1891-1958.), ху-
манитаркиња и војни медицинар. Први је добитник Ордена части 
Федерације Женског клуба у Њујорку 1917. Одликована је Дам-
ским Великим Крстом, Орденом Британског краљевства и Орде-
ном Светог Саве. – Податак преузет са сајта Википедија https://
sr.wikipedia.org

24  Родолф Арчибалд Рајс (нем. Rudolph Archibald Reiss, Баден 1875 
- Београд 1929) био је швајцарски форензичар, публициста, док-
тор хемије и професор на Универзитету у Лозани. Истакао се као 
криминолог радом на истраживању злочина над српским станов-
ништвом у време Првог светског рата. Написао је пуно књига и 
радова на ту тему, а често је слао извештаје који су објављивани 
у угледном часопису неутралне Швајцарске, Газет. Пред крај жи-
вота објавио је свој ратни дневник у књизи под насловом Шта 
сам видео и проживео у великим данима (1928). Пре тога, 1924. 
године објављује Писма са српско-македонског фронта (1916—
1918). Као своје посмртно завештање српском народу оставио 
је необјављен рукопис књиге Чујте Срби. – Податак преузет са 
сајта Википедија https://sr.wikipedia.org
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Ћ 124. НИКОЛИЋ, Јасмина: Прилог проучавању општих друштве-
них и политичких прилика у Краљевини Срба, Хрвата и Слове-
наца / Југославији у периоду између два светска рата, са посеб-
ним освртом на Пожаревац / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 148-167.
О друштвеним и политичким приликама у тек насталој Краље-
вини Срба, Хрвата и Словенаца између два светска рата. Ује-
дињење различитих историјских и културних југословенских 
покрајина у јединствену државу имало је за последицу интерак-
цију, прожимање, повезивање и спајање културних образаца и 
начина живота. Пожаревачки крај предњачио је у организовању 
културних догађаја и у том периоду.
УДК: 94(497.1)“1918/1941“(093.2)

125. ЉУБЉАНАЦ, Светлана: Почетак рада фабрике Бата у Кра-
љевини Југославији / Светлана Љубљанац
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 168-178.
У тексту је приказан почетак рада чехословачке фабрике обуће 
Бата, чији је власник био индустријалац Томаш Бата25. Седиште 
фабрике се првобитно налазило у Земуну. Рад је заснован на 
необјављеној архивској грађи фонда Краљевске банске управе 
Дунавске бановине која се ћува у Архиву Војводине.
УДК: 930.253:685.34(497.1)“1920/1932“
685.34(497.1)“192/193“(093.2)

126. РАДОВАНОВИЋ, Радован В.; ЂОКИЋ, Небојша Д.: Фабрика 
Икарус и почетак српске ваздухопловне индустрије / Радован В. 
Радовановић, Небојша Д. Ђокић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 179-191.
Укратко је приказан историјат фабрике Икарус и почеци вазду-
хопловне индустрије у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. У 
тексту се даје тачан број произведених војних авиона у домаћим 
фабрикама, по типовима, до краја двадесетих година прошлог 
века. Из Новог Сада у Београд, фабрика се потпуно преселила 1. 
децембра 1932. године.
УДК: 623.74(497.1)(091)

127. МРАОВИЋ, Маријана: Колаборационистичка штампа Неди-
ћеве Србије о циљевима нове просветне политике / Маријана 
Мраовић

25  Томаш Батја (1876–1932) један од највећих предузетника свог 
времена. Увео је многе нове идеје у област производње и продаје 
производа које су утицале на бројне будуће економисте. Њего-
ви поступци и технологије су били револуционарни за тадашње 
предузетнике, а и данас се користе као пример врхунског менаџ-
мента. Међу првима је у своју фабрику увео производњу на фа-
бричкој траци. Био је изузетно омиљен, како код својих радника 
тако и шире. Бринуо се за раднике, градио им је читава насеље и 
бринуо се за њихово образовање. - Преузето са сајта Википедија 
https://sr.wikipedia.org

У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 192- 200.
У овом тексту приказано је писање престоничке колабораци-
онистичке штампе о просветним питањима. Колаборациони-
стичке власти продавале су велики значај пропагирању рефор-
ме пресветне политике, којој је крајњи циљ био стварање новог 
типа српског човека, васпитаног у националном духу иприлаго-
ђеном потребама „Нове Србије“.
УДК: 94:37.014.55(497.11)“1942/1944“(093.2)
32.019.51:37(497.11)“1942/1944“(093.2)

128. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Државна мешовита грађанска 
школа Пожаревац: летопис школе / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 201-215.
У овом тексту објављен је оригинални текст Летописа Државне 
мешовите грађанске школе у Пожаревцу у периоду од 1941. до 
1945. године и на тај начин је учињено да буде доступан широј 
јавности.
УДК: 373.5.046.12(497.11)“1941/1945“(093.2)

129. МИНИЋ, Рената: О Илији М. Петровићу26 – писцу, профе-
сору, револуционару и библиотекару = About Ilija M. Petrović – 
writer, professor, revolutionist and librarian / Рената Минић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 216-223.
Текст говори о животу нашег познатог писца, професора, рево-
луционара и библиотекара – Илији М. Петровићу. Његов живот 
је био прожет чудним обртима околности. Често омаловажаван 
од својих колега, тај човек бунтовног духа, увек спреман на бор-
бу, оштар али праведан, поштен и доследан својим принципима, 
ипак је успео да остави значајан траг иза себе. Народна библи-
отека у Пожаревцу носи његово име од 15. марта 1975. године.
УДК: 82:929 Петровић И.
012 Петровић И.
016:929 Петровић И.

130. СТЕПАНОВИЋ, Мирјана: Завичајно Забрђе остало у ана-
мет / Мирјана Степановић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 224-228.
О Забрђу, сеоском насељу у општини Петровац на Млави. Текст 
описује његову историју, географски и природни положај, кли-
матске промене, особености становништа из угла антропологи-
је, миграције и културе.
УДК: 908(497.11 Забрђе)“19“(093.2)

26  Илија М. Петровић рођен је 13. јула 1895. године у Београду, 
стрељан је 5. марта 1942. године у Јајинцима, у групи од 200 ба-
њичких логораша из собе смрти. За време свог релативно крат-
ког живота, који није трајао ни педесет година, оставио је вредно 
и обимно наслеђе, које још увек није у потпуности сређено ни 
прикупљено, а још мање критички оцењено и вредновано. На-
родна библиотека у Пожаревцу носи његово име од 15. марта 
1975. године.
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131. НИКОЛИЋ, Јасмина: Мултимедијални пројекат Историј-
ског архива Пожаревац и Војног архива Министарства одбране 
Републике Србије “Србија и Браничево у великом рату 1914-
1918.”: Победоносно ходи Србијом / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 231-244.
Текст је написан поводом обележавања сто година од почетка 
Првог светског рата и пројекат који је презентован обухвата 
изложбену поставку архивских докумената и фотографија на 
српском и енглеском језику, виртуелну изложбу, монографију, 
документарни филм на српском, енглеском и руском језику и 
сет фотографија/разгледница на српском и енглеском језику. 
Град Пожаревац је пружио подршку у реализацији овог пројек-
та, који је представљен у више градова Србије.

132. НИКОЛИЋ, Јасмина; КРСТИЋ Мистриџеловић, Ивана; 
МИЛОРАДОВИЋ, Драгана: „Нахијски суд Пожаревац 1821-
1839“ - Програм свечаности обележавања два века од Другог 
српског устанка и битке за Пожаревац, као и представљања 
зборника докумената „Нахијски суд Пожаревац, 1821-1839“, из 
едиције „Зборници докумената“ Историјског архива Пожаревац 
/ Јасмина Николић, Ивана Крстић Мистриџеловић, Драгана Ми-
лорадовић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 245-253.
О свечаности приређеној поводом два века од Другог српског 
устанка и битке за Пожаревац. Историјски архив Пожаревац 
том приликом је представио зборник докумената под називом 
„Нахијски суд Пожаревац 1821-1839.“ приређивача др Мирољуба 
Манојловића. У тексту су изложени говори учесника свечано-
сти.

133. ЖИВКОВИЋ, Јасмина: Школа архивистике: тематски се-
минар о заштити архивске грађе и регистратурског материјала 
стваралаца управне делатности у Браничевском округу / Јасми-
на Живковић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 254-257.
О семинару под називом „Заштита архивске грађе и регистра-
турског (документарног) материјала органа управе и локалне 
самоуправе у Браничевском управном округу“ одржаном у По-
жаревцу 20. маја 2015. године. Циљна група семинара била су 
одговорна лица запослена у органима управе и локалне самоу-
праве у Браничевском округу (Град Пожаревац, Велико Гради-
ште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петро-
вац на Млави и Костолац).

134. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Дан отворених врата архива 
2015. „Ја ♥ архив“ / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 258-265.
Историјски Архив Пожаревац је поводом Међународног дана 
архива, 9. јуна 2015. године организовао манифестацију Дан 

отворених врата архива 2015. „Ја � архив“. Мотив и циљ одржа-
вања ове манифестације био је упознавање школске омладине 
са Архивом као установом, његовом делатношћу и резултатима 
рада. Текст описује ток манифестације.

135. МАРИЧИЋ, Татјана; МИЛИВОЈЕВИЋ, Зденка: Интеркул-
турално учење у музеју / Татјана Маричић, Зденка Миливојевић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 266-270.
У овом тексту назначава се важност музеја за интеркултурно 
учење и за демократски развој Србије. Од музеја се очекује да 
може деловати у правцу мењања стереотипа, разбијања предра-
суда ради солидарности и сарадње међу различитим појединци-
ма и групама у друштву.
УДК: 069.12
37.03-057.874:316.722

136. СТОКИЋ, Оливер; ЈОВАНОВИЋ Негоицић Татјана; ЗАРИЋ 
Митровић, Вера: Јавне набавке у култури и библиотечкој делат-
ности – поступак јавних набавки књига у Народној библиотеци 
“Илија М. Петровић” Пожаревац / Оливер Стокић, Татјана Јова-
новић Негоицић, Вера Зарић Митровић
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 271-277.
О јавним набавкама у Републици Србији , са посебним освртом 
на набавке у култури и библиотечкој делатности – појам, наста-
нак и анализа стања, усаглашености са међународним правом и 
директивама Европске уније.

137. ИСИЋ, Селма: Potreba saradnje arhiva i drugih kulturnih 
institucija i asocijacija (BAM27-ovo bosanskohercegovačko iskustvo) 
/ Selma Isić
У: Записи. - Год. 4, бр. 4, (2015), стр. 281-289.
Убрзани развој технологије утицао је на велике промену у на-
чину рада и деловање установе и институција које се баве пру-
жањем информација, па самим тим и архива. У раду се говори о 
потребама сарадње архива са другим културним институцијама 
и асоцијацијама и могућностима које таква сарадња пружа. По-
себна пажња у раду стављена је на рад асоцијације БАМ. 

138. БАКИЋ, Миле: Nekoliko riječi o časopisu Zapisi, Istorijski 
arhiv Požarevac / Mile Bakić
У: Записи. - год. 4, бр. 4, (2015), стр. 293-294.
О часописима као „огледалу“ теорије и праксе у одређеним 
областима науке. Текст представља часопис Записи из угла на-
учног радника, као и из угла читаоца.

27  БАМ – Библиотеке, архиви и музеји – Асоцијација информациј-
ских стручњака: библиотекара, архивиста и музеолога. Основана 
је 2006. године с циљем да подстиче и учествује у изради стра-
тегија развоја библиотека, архива и музеја у информационом 
друштву.



Часопис „ЗАПИСИ” 6, Историјски архив Пожаревац Review „ZAPISI” 6, Historical Archive Pozarevac220

Ре
на

та
 М

И
Н

И
Ћ

, м
ср

, М
ил

ан
ка

 С
ТО

К
И

Ћ
, Н

ев
ен

a 
В

УК
СА

Н
О

В
И

Ћ 139. НИКОЛИЋ, Јасмина: Већ пет година пред вама / Јасмина 
Николић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 7-8.
У раду су представљени резултати рада протеклих пет година. 
Окупљајући у свој тим велики број стручних сарадника и об-
јављивањем њихових текстова, часопис „Записи“ је наишао на 
добар пријем код стручне и шире јавности. Кроз шест темат-
ских целина представљен је концепт петог броја и упућен позив 
потенцијалним ауторима на сарадњу.

140. НИКОЛИЋ, Јасмина: Već pet godina pred vama / Jasmina 
Nikolić
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 9-10.
Предходни чланак поновљен је на латиничном писму пружајући 
доступност већем броју читалаца.

141. НИКОЛИЋ, Јасмина: Five years in front of you / Jasmina 
Nikolić
У: Записи. - год. 5, бр. 5, (2016), стр. 1-12.
Уводни чланак је преведен и на енглески језик. Његовим прево-
дом је учињено да буде доступан још већем броју читаоца.

142. КЛАСИНЦ, Петер Павел: Archives: Guardians od the truth, 
between data protection and use of archives / Peter Pavel Klasinc
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 15-20.
Рад упућује на примену дигитализације у архивима и дугороч-
ном чувању архивске грађе. Говори о отворенијем приступу ар-
хивским документима, праву умножавања, било да су у питању 
подаци произведени на класичним или модерним медијима.
УДК: 930.25

143. ЖИВКОВИЋ. Јасмина: Преузимање архивске грађе право-
судне провенијенције – нормативне дилеме и искуства Исто-
ријског архива Пожаревац / Јасмина Живковић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 21-30.
Текст је посвећен проблематици преузимања и чувања архив-
ске грађе настале радом правосудних органа на територији Бра-
ничевског округа, са освртом на законе и прописе из области 
заштите културних добара, односно архивске грађе, као и на 
прописе на основу којих органи правосуђа поступају у области 
заштите своје архиве.
УДК: 930.253:34(497.11)

144. МИЛОРАДОВИЋ. Драгана: Кроз албум фотографија – ар-
хивска грађа и фотографија у етнолошким и антрополошким 
истраживањима костима / Драгана Милорадовић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 31-41.
Представљен је значај збирки фотографија као незаобилазног 
извора информација од прворазредног значаја како при култур-

но-историјском, етнолошком, тако и антрополошком истражи-
вању. Захваљујући њима можемо пратити битне демографске 
промене, промене у образовању, затим здравствене прилике, 
политичке, војне, структуру чаршије, успон трговине, занат-
ства, конфликт између друштвених слојева, као и приватни сва-
кодневни живот с краја 19. и почетка 20. века.
УДК: 77.03:930.25(497.11)
391:303.436:77.03

145. БАКИЋ, Миле: Nekoliko riječi o izdavačkoj djelatnosti arhiva 
/ Mile Bakić
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 42-48.
Представљена је архивска издавачка делатност у Црној Гори и 
шта све она обухвата - припрему, обраду, штампање и објављи-
вање штампаних, аудио-визуелних и електронских публикаци-
ја, од часописа, књига и других издања. Аутор се залаже да се 
архивска издавачка делатност прошири и добије на значају и 
предлаже њено нормативно и системско уређење.
УДК: 930.25:655.4

146. ЈАКШИЋ, Дејан: Збирка литографија28 Франца Гераша29 
„Аустријска војска 1620-1852“ / Дејан Јакшић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 49-53.
Поред писане рукописне и штампане грађе, архиви у свом фон-
ду чувају и грађу која је визуелним или обликом и формом дру-
гачија, као што су: фотографије, повеље, слике, печати, лито-
графије и др. У раду су представљене литографије аустријског 
уметника Франца Гераша, посебно оне које се чувају у оквиру 
збирке Архива Војводине. Овај чланак приказује изглед унифор-
ми и опреме хабсбуршке војске током више од два века. Такође, 
описане су и неке значајне историјске личности из тог времена.
УДК: 763:930.25(497.113)

147. ЗАРИЋ Митровић, Вера; ЈОВАНОВИЋ Негоицић Татјана; 
СТЕПАНОВИЋ, Мирјана: Фонд старе и ретке књиге Историј-
ског архива Пожаревац / Вера Зарић Митровић, Татјана Јова-
новић Негоицић, Мирјана Степановић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 54-59.
Текст представља фонд старе и ретке књиге Историјског архива 
Пожаревац. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи (“Слу-
жбени гласник РС” бр. 52/11), уређује заштиту старе и ретке 
библиотечке грађе као културног наслеђа од интереса за Репу-
блику Србију. Објављивањем књигестручне публикације обезбе-

28  Литографија (фр. litographie, нем. steindruck, енг. lithography) је 
графичка техника равне штампе са камених плоча. Сам термин 
је кованица грчких речи lithos – камен и graphein – писати. Пре-
узети са сајта Википедија https://sr.wikipedia.org/sr/

29  Франц Гераш (Franz Gerasch, 1826-1906) аустријски je уметник 
који се бавио литографијом.
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ђена је доступност драгоценог дела књижног фонда библиотека 
градских установа културе, црквених и манастирских, као и по-
јединих приватних библиотека широј читалачкој публици (би-
блиографима, научним радницима, студентима) као драгоцен 
извор за потребна истраживања.
УДК: 930.25:093/099(497.11)
016:093/099(497.11)

148. ПОПОВИЋ, Јован П.: Постаменти на којима почива при-
ручник др Богдана Лекића „Архивистика“ и његова корисност у 
струци и науци / Јован П. Поповић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 60-69.
Текст представља аналитички приказ архивистичког приручни-
ка-уџбеника др Богдана Лекића, признатог историчара и архи-
висте, који је објављен у издању Завода за уџбенике и настав-
на средства 2006. године. Реч је о књизи која је значајна како 
радницима архива и студентима архивистике, тако и радницима 
других друштвених наука. 
УДК: 930.25
930.25:929

149. РАДОВАНОВИЋ, Радован; ЂОКИЋ, Небојша: Стрељачко 
оружје оријенталног порекла у наоружању полиције у Србији у 
првој половини XIX века / Радован Радовановић, Небојша Ђокић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 73-83.
Овим радом описано је порекло и дат је преглед стрељачког 
наоружања оријенталног порекла (пушке „арнаутке“, пушке 
„шишане“, пушка „чопорак“, гарубин, штуцеви, шиље, леденице, 
пећанке и др.) у употреби у Србији у првој половини 19. века. У 
том периоду у војним магацинима било је и оружја произведе-
ног у радионицама Русије и Аустрије, али у веома малом броју, 
тако да су полицијске снаге у Србији биле наоружане претежно 
оружјем на кремен и то првенствено оријенталног порекла.
УДК: 94:623.442/.443(497.11)“18“
351.74(497.11)“18“

150. РАДОЈЧИЋ, Милорад: Генерал Милан Ж. Миловановић30, 
носилац најважнијих функција у војсци Краљевине Југославије 
/ Милорад Радојчић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 84-99.
У овом тексту представљен је живот и рад генерала Милана Ж. Ми-
ловановића – његово порекло, војна каријера, заслуге и признања.
УДК: 355:929

30  Генерал Милан Ж. Миловановић (Шетоње, 1874 - Београд, 1942), 
спадао је у ред наших најбољих официра. Својим одговорним 
радом значајно је допринео успесима српске војске у ослободи-
лачким ратовима од 1912. до 1918. године и настанку и развоју 
ново-образоване југословенске војске до Другог светског рата. 
Био је успешан и као војни писац.

151. ПЕТРОВИЋ, Огњен М.: Путнички авиони фамилије Фарман 
Ф. 300 31/ Огњен М. Петровић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 100-117.
Представљен је настанак, развој, производња и употреба путнич-
ких авиона Фарман Ф. 304, Ф. 305, и Ф. 306, у периоду од 1929. 
до 1935. године у Француској и Краљевини Југославији. Фабрика 
Фарман била је једна од најзаслужнијих фирми за развој фран-
цуских путничких авиона у трећој и четвртој деценији 20. века.
УДК: 629.735.33

152. НИКОЛИЋ, Јасмина: Политичка штампа у Пожаревцу у пе-
риоду између два светска рата / Јасмина Николић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 118-129.
Дат је преглед и анализа садржаја политичке штампе у По-
жаревцу у периоду између два светска рата. У раду је урађена 
анализа садржаја политичких листова који су излазили у По-
жаревцу: „Демократа“, „Одбрана“, „Наш Лист“, „Пожаревачки 
грађанин“, „Грађанин“. Часописи су драгоцена грађа научним 
истраживачима приликом истраживања за њихове радове, јер 
се у њима налазе најрелевантнији подаци везани за живот и рад 
одређених људи и политичких и културних дешавања у одређе-
ном временском периоду.
УДК: 070.48:32(497.11)“1918/1941“
050.48:32(497.11)“1918/1941“

153. МИШИЋ, Драгана: Државна школа пољаначка - прилог 
проучавању изградње школских зграда у пожаревачком крају / 
Драгана Мишић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 130 -139.
Текст говори о просветној политици, условима и напорима да 
се отвори и обнови што већи број школа у мањим местима у 
пожаревачком крају. После Првог светског рата у пожаревач-
ком крају било је 144 основних школа. Наведени су подаци о 
оштећењима школа после Првог светског рата, као и буџетска 
средства која су одвајана за њихову обнову. Сва документа која 
су коришћена при писању овог рада налазе се у власништву по-
родице Ристић у Пољани.
УДК: 373.3/.4(497.11)(093.2)

154. БОГОСАВЉЕВИЋ, Мирјана: Економски односи Србије и 
Немачке пре и за време окупације 1941-1944. / Мирјана Бого-
сављевић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 140-146.

31  Анри Фарман (Henri Farman, Париз, 1874 – Париз, 1958) био је 
енглеско-француски авијатичар, дизајнер и произвођач авиона, 
заједно са својим братом Морисом Фарманом. Породица у је била 
британског порекла, али је он узео француско држављанство 
1937. године. Браћа Фарман основали су авијацијску компанију 
1912. године. Подаци преузети са сајта Енциклопедија Британика 
https://www.britannica.com/biography/Henri-Farman.
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Ћ Чланак се бави економским развојем Србије и Немачке, који је 
био у успону и релативно стабилан пре Другог светског рата, да 
би избијањем рата у Европи 1939. године био усмерен на ратну 
привреду и производњу за потребе рата. Српско-немачки односи 
су одувек изазивали пажњу, с једне стране постојала је резерви-
саност и дистанцираност а са друге стране Немачка је са стати-
стичке и чињеничне стране најважнији привредни и политички 
партнер Србије још од краја Првог светског рата па све до данас.
УДК: 94:338(497.11)“1941/1944“
339.9(497.1:430)“193/194“

155. МРАОВИЋ, Маријана: Рад „Владе народног спаса“ на сузби-
јању гласина / Маријана Мраовић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 147-153.
Текст је посвећен гласинама и предсказањима (начину њиховог 
сузбијања) које су као пропаганда имале велику улогу након 
драматичних збивања током Другог светског рата. Гласине су 
кружиле од човека до човека, од села до села, од града до града, 
стварајући атмосферу несигурности и страха. У раду је разма-
тран начин на који је Недићева влада покушавала да открије 
изворе и преносиоце гласина и сузбије њихово ширење. 
УДК: 94:32.019.51(497.11)“1941/1944“
355.355:32.019.51(497.11)“1941/1944“

156. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: Ратне прилике у Пожаревцу и 
околини 1941-1944. / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 154-167.
Чланак реконструише војне прилике у Пожаревцу и околини у 
периоду немачке окупације од 1941. до 1944. године, на основу 
извештаја окружних и среских начелника Округа и Среза по-
жаревачког из војног архива и докумената Историјског архива 
Пожаревац. Кроз извештаје дат је и угао гледања колабораци-
оних власти на четнички и на партизански покрет, на сарадњу 
четничког покрета са Недићевим властима, однос према оку-
патору, али и окупатора према властима и народу. Пожаревац 
и његова околина су део ове ратне приче. На основу извештаја 
окружних и среских начелника Министарства унутрашњих по-
слова и преписке са полицијским органима, реконструисано је 
стање безбедности, догађаји и прилике у Пожаревцу.
УДК: 94(497.11 ПОЖАРЕВАЦ)“1941/1944“
355.48(497.11 ПОЖАРЕВАЦ)“1941/1944“

157. ТУРАЈЛИЋ, Адријана: Почеци и проблеми успостављања 
наставе на Факултету ликовних уметности у Београду / Адри-
јана Турајлић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 168-173.
Рад указује на проблеме које су имали студенти који су уписали 
ову Академију после Другог светског рата. Постоје три доку-
мента која сведоче о томе и која су настала десетак година пре 

оснивања Академије, а налазе се на Факултету ликовних умет-
ности у Београду. Ти проблеми који су тада постојали провлаче 
се и до данас: проблем са простором, непоседовање своје зграде, 
проблем са одговарајућим наставним планом, проблем са недо-
статком материјала.
УДК:378.6:73/76(497.11)“1948/1949“(093.2)

158. МИНИЋ, Рената; СТОКИЋ, Миланка: Часопис “Школски 
живот” / Рената Минић, Миланка Стокић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 174-186.
Чланак детаљно обрађује и представља „Школски живот“, струч-
ни часопис за праћење и унапређење васпитања и образовања 
који је излазио у Пожаревцу у периоду од 1988. до 1990. године. 
Овај часопис је од велике вредности за историчаре, педагоге и 
научне истраживаче јер садржи рубрике о друштвеним и пе-
дагошким актуелностима, о савременој настави, педагошким 
трибинама, јубилејима и годишњицама. Завичајно одељење На-
родне библиотеке “Илија М. Петровић” у Пожаревцу, поседује 
и чува све бројеве овог поучног и за наш крај веома вредног 
часописа.
УДК: 050 ШКОЛСКИ ЖИВОТ“1988/1990“
014.3 ШКОЛСКИ ЖИВОТ“1988/1990“

159. МИЛОШЕВИЋ Дулић, Наташа: Прилог за библиографију 
радова о Историјском архиву Пожаревац у завичајној периоди-
ци (новембар 2112 - октобар 2016) / Наташа Дулић Милошевић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 189-208.
Рад указује на резултате истраживања локалних часописа и 
новина ради употпуњавања започете библиографије радова о 
Историјском архиву Пожаревац и стварања комплетне слике 
о праћењу рада овог архива у локалној периодици од њиховог 
оснивања до октобра 2016. године. Овим радом истражен је пе-
риод од новембра 2012. до октобра 2016. године, а обрађене су 
пожаревачке новине: „Реч народа”, „Нова реч“, магазин „Сфера“, 
„Поље снова“, „Браничево данас“, додатак листа „Данас“.
УДК: 016:930.25(497.11 ПОЖАРЕВАЦ)“2012/2016“

160. ПРОДАНОСКИ, Дејан: Државни архив у Републици Маке-
донији – одељење у Прилепу / Дејан Проданоски
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 209-2014.
У тексту је хронолошки дат преглед организације и развоја 
Државног архива у Републици Македонији - одељења у Приле-
пу. Приказани су статистички подаци посећености одређених 
збирки и изложби. Чланак је на македонском језику.
УДК: 930.25(497.7)

161. НИКОЛИЋ, Јасмина: Прилог за библиографију архивских 
издања Историјског архива Пожаревац (2012-2016) / Јасмина 
Николић
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У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 215-219.
Рад употпуњава започету библиографију архивских издања 
Историјског архива Пожаревац. Тиме се комплетира слика о 
издавачкој делатности од јануара 2012. до октобра 2016. године. 
Поред публиковања архивске грађе, Историјски архив Пожаре-
вац објављује и каталоге изложби, монографије, посебна изда-
ња, зборнике научних радова, електронске публикације, вирту-
елне изложбе, часопис “Записи” - годишњак Историјског архива 
Пожаревац, као и разгледнице, фотографије, писма и плакате у 
оквиру едиције „Културна баштина“
УДК: 016:655.4(497.11)“2012/2016“
930.25:655.4(497.11)“2012/2016“
. 
162. МИЛОРАДОВИЋ, Драгана: „Србија и Пожаревац у Другом 
светском рату 1941-1944. - окупациона управа, избеглице и про-
света“ - програм свечаности представљања монографије и изло-
жбе / Драгана Милорадовић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 220-230.
У Свечаној сали Дома Војске Србије, у Београду, 25. априла 
2016. године, представљена је монографија и изложба поводом 
70 година од победе над фашизмом – у славу и помен небро-
јаним жртвама након завршетка најкрвавијег и најсвирепијег 
рата светских размера. Пројекат Историјског архива Пожаре-
вац обухвата изложбу, монографију, сет архивских фотографи-
ја, разгледница и виртуелну презентацију. Текст говори о току 
изложбе и преноси говоре учесника овог догађаја.

163. ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка: „Дан отворених врата архива 
2016“, Пожаревац, 9. јун 2016. / Слободанка Цветковић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 231-238.
Чланак говори о обележавању Међународног дана архива у 
Историјском архиву у Пожаревцу под слоганом „Архиви, хармо-
нија и пријатељство“. Међународни архивисти изабрали су ову 
тему на основу Међународног конгреса архивиста32 који се одр-
жао у Сеулу, 2016. године. Циљ ове манифестације је едукаци-
ја школске омладине и младих. Учествовало је укупно 8 школа, 
средњих и основних из Пожаревца и из околине. Посетиоци су 
могли да прошетају кроз службене просторије где су кроз мини 
изложбене и поставке могли да се упознају са фондом архива, уз 
пратњу стручног радника.

164. ГУШИЋ, Сејдалија: Konferencija „Arhivi slavenskih država“- 
kratak pregled konferencija održanih u periodu od 2010. do 2015. 
godine / Sejdalija Gušić
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 241-246.
Потреба да се осавремени, побољша и унапреди архивистика 

32  ICA Congress 2016: Archives, Harmony and Friendship: Sustaining 
the Spirit of Seoul (Republic of Korea), 5-10. september 2016. По-
датак преузет са сајта http://www.ica.org

резултирало је повезивањем архивиста из 13 славенских зема-
ља. Чланак говори о шест година успешног рада и шест конфе-
ренција на којима су представљани архиви из појединих земаља 
и размењивана искуства, као и функционисање архивске слу-
жбе у земљи из које долазе. Организација, подршка и сарадња 
пружена је од Међународног института архивских знаности 
(MIAZ), Универзитета у Марибору (CIMRS), Форума славенских 
култура (FSK), Архива Републике Словеније, Згодовинског ар-
хива Љубљана, Јавне агенције за разисковално дејавност Ре-
публике Словеније (ARRS) и Alma mater Europaea – Европски 
центар Марибор (AME-ECM).

165. АВАКУМОВИЋ, Загорка: Пут докумената методе и резул-
тати истраживања времена настанка најстаријих архивских до-
кумената
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 249-251.
У тексту је дат кратак приказ књиге Путем документа, која је 
изашла у издању Архива Војводине, 2016. године. Књигу су при-
редили Зоран Стевановић и Весна Башић. Аутори ове књиге су 
желели да приближе и популаришу архивску грађу и подигну 
свест о значају и улози архива у друштву. Архивска грађа која 
је била предмет истраживања састоји се од пет рукописних ко-
декса на папиру (немачки језик) и шест пергаментних листова 
(латински језик).

166. ДОБРИВОЈЕВИЋ, Ивана: Aleksandar Stojanović, kolabora-
cionistička štampa u Srbiji 1941-1944, Beograd 2015, 450. / Ivana 
Dobrivojević
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 252.
О књизи која је објављена у издању куће „Филип Вишњић“, а коју 
су писали осам аутора и приређивач (Маријана Мраовић, Небој-
ша Стамболија, Раде Ристановић, Љубинка Шкодрић, Драгомир 
Бонџић, Дејан Зец, Зоран Јањетовић, Александар Стојановић). 
Књига се бави темом пропаганде и анализира пропагандну ма-
шинерију тоталитарних режима и сужавања медијских слобода 
у послератној Европи и окупираној Србији. 

167. ЈАЊЕТОВИЋ, Зоран: Grupa autora, Srbija i Braničevo u 
velikom ratu 1914-1918, Požarevac (Istorijski arhiv Požarevac) 
2014, 303 str. / Zoran Janjetović
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 253-256.
Чланак даје кратак приказ књиге коју је написала група од осам 
аутора (Бојан Димитријевић, Маријана Мраовић, Данило Шаре-
нац, Јасмина Живковић, Гордан Бојковић, Драгана Милорадовић, 
Мирољуб Манојловић, Небојша Ђокић). Књига је тематски поде-
љена на два дела. У првом делу приказ је општији, а чланци се од-
носе на Србију у Првом светском рату, док је у другом делу пажња 
посвећена Браничеву. Описана је војна и друштвена историја из 
наведеног периода, узроци и ток Првог светког рата у Европи. 
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Ћ 168. ПРЕДОЈЕВИЋ, Ненад: Др Драго Његован, др Биљана Рат-
ковић Његован „Слобода штампе у српској Војводини (1848-
1849)“ / Ненад Предојевић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 257.
У тексту је дат приказ књиге, која представља сведочанство о 
напорима “пречанских Срба” у борби за аутономију, слободу 
штампе и изражавање слободе јавне речи. Књига је објављена у 
сарадњи са „Друштвом новинара Војводине“ и „Малог историј-
ској друштва“ из Новог Сада и веома је важна за развој штам-
парске делатности на тлу данашње Војводине. Наведена су сва 
српска гласила која су излазила до конституисања Војводства 
Србије: „Славено - Сербски Магазин“ (Беч 1792-1794); „Новине 
Сербске“ (Беч 1813-1822); „Сербски народни лист” (1835); „Серб-
ске народне новине”; „Пешта – Будим“ (1835-1848); „Сербске 
Летописи, Будим“ (1824) и „Пештанско-Будимски Скоротеча“ 
(1842-1844). Рецезент је најтоплије препоручује свим будућим 
истраживачима који се баве темом покретања и излажења ли-
стова у Србији.

169. ПРЕДОЈЕВИЋ, Ненад: Др Драго Његован „Злочини оку-
патора и њихових помагача у Војводини 1941-1944“: VI група 
масовних злочина (Бачка и Барања) принудни рад / Ненад Пре-
дојевић
У: Записи. - год. 5, бр. 5, (2016), стр. 258-259.
У тексту је дат приказ књиге др Д. Његована, која је изашла у 
издању издавачке куће „Прометеј“ и куће „Мало историјско дру-
штво“ из Новог Сада. Кроз веродостојне документе, аутор вео-
ма стручно приказује и покушава да докаже да је крајњи циљ 
окупатора био да појача своју ратну производњу, а кроз при-
нудни рад локалног становништва, смањи број војно активних у 
одбрамбеним редовима. У елаборату посебно је обрађен статус 
принудних радника који су били предати Немцима и послове 
које су морали да обављају за њих. Посебан додатак је албум фо-
тографија који документује страдање жртава.

170. ДМИТРУС, Жељка: Noć muzeja u Državnom arhivu u 
Zagrebu i promocija elektroničke publikacije „Izvještaji gradskog 
poglavarstvau Zagrebu, Zagreb godine 1913-1925“ / Željka Dmitrus
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 260-261.
Државни архив у Загребу је 2016. године први пут био домаћин 
манифестације Ноћ музеја. У Државном архиву представљена је 
прва електронска публикација Државног архива у Загребу – За-
греб године 1913-1925. На промоцији говорили су др.сц. Жељко 
Хољевац, др.сц. Хрвоје Станчић, главна уредница Катарина Хор-
ват и сарадник на дигитализацији Жарко Амент. Проглашени су 
победници наградног конкурса организованог за средње школе 
за најбољи литерарни рад на тему Архив, архивско градиво, ар-
хивист. 

171. МИЛАДИНОВИЋ, Предраг: Преглед српске библиогра-
фије аерокосмонаутике 2009-2016. = REVIEW OF SERBIAN 
AEROSPACE BIBLIOGRAPHY 2009 – 2016 / Предраг Милади-
новић
У: Записи. - Год. 5, бр. 5, (2016), стр. 265-279.
Чланак је наставак прегледа који покрива период од 1991. го-
дине до данас. Ранији прегледи објављивани су у часопису 
„Лет“ број 1 из 1998. године, број 2 из 2000. године и број 3 из 
2004. године, као и у „Годишњаку српског ваздухопловства” из 
од 2007. до 2009. године. Аутор је уврстио у свој рад само она 
дела која у себи садрже више ваздухопловног садржаја као и 
истакнут опис ваздухопловних дејстава на све што се догађа-
ло у току овог рата. Укључене су публикације страних аутора о 
НАТО агресији на СР Југославију и неке домаће монографске 
публикације из ранијих година. Навео је часописе који су про-
давани уз макете авиона и хелихоптера на киосцима у Србији 
пре неколико година. Желео је да заинтересује јавност и пружи 
јој информацију шта је ново изашло код нас из дате области. 
У времену када употреба интернета није била омасовљена као 
данас, до информација се долазило на тежи начин, али данас у 
обиљу информација, тешко је уочити одређено издање, тако да 
је овај рад веома значајан.
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Резиме
Часописи су важни чиниоци у дељењу информација у овом 

времену. Од тренутка свог појављивања, мисија часописа Запи-
си била је јасна – служиће као дијалог са прошлошћу, али и са 
временом које долази. За шест година колико већ постоји, ве-
лики број научних радника, културолога, просветара, етнолога 
историчара, библиотекара, археолога, како из Србије, тако и из 
света, узело је учешће у раду овог часописа и тиме доприне-
ло јачању и унапређивању своје струке. Овим радом је урађена 
ретроспектива досадашњег рада и резултата часописа Записи 
кроз библиографију чланака који су у њему објављени, заједно 
са описима садржине чланака, чиме је допринето корисности и 
прегледности самог часописа, научним и стручним радницима, 
приликом обављања истраживања за даљи рад.

THE RECORDS – MAGAZINE AS A CULTURE 
MEDIATOR

Archives, libraries and museums are the guardians of national 
heritage and intermediaries in its division. A huge responsibility 
stands on the workers in these respected institutions - to preserve 
this heritage, classify, share and of course improve. Magazines 
are important factors in sharing the information at this time. 
From the moment of its release, the mission of the magazine “The 
Records” was clear - it will serve as a dialogue with the past, but 
also with the time that comes. For the six years of its existence, 
a significant number of scientists, educationists, ethnologists, 
historians, librarians, archaeologists, from Serbia and world wide, 
took part in the work of this magazine and thus contributed to the 
strengthening and improvement of their profession. This study 
represents a retrospective of the work done so far and also the 
results of the journal „The Records“ through the bibliography of 
articles that were published, together with the explanations with 
each article. Through five issues, that have been till now published, 
eighty-three authors are represented from Serbia and other 
countries, with a total of one hundred and seventy-one articles.

Key words: The Historical Archives of Pozarevac, Maga-
zines, Archives, Culture, Libraries, History, Museums.
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