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ПРИЛОГ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ РАДОВА О ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ
ПОЖАРЕВАЦ У ЗАВИЧАЈНОЈ ПЕРИОДИЦИ (новембар 2012- октобар 2016)
Сажетак: Рад је резултат истраживања завичајне
периодике-локалне штампе и часописа у периоду новембар
2012 - октобар 2016. годинe. Циљ овог рада је да се употпуни
започета библиографија радова о Историјском архиву
Пожаревац и тиме створи комплетна слика о праћењу рада
Историјског архива Пожаревац у локалној периодици од
његовог оснивања као Архивског средишта 1948. године,
па до октобра 2016. године. Библиографија садржи 92
јединицe, које су сређене по хронолошком редоследу
објављивања.
Кључне речи: Историјски архив Пожаревац, пројекат,
изложба, едиција, архивска грађа, манифестација, периодика.

С

авремени друштвени развој и развој архивске делатности намеће потребу отварања архива према широј
друштвеној јавности. У том циљу Историјски архив Пожаревац настоји да ефикасно информише јавност о значају
и потреби постојања и рада ове установе, садржајима и
вредностима архивске грађе коју чува и штити, као и могућностима које та грађа пружа, како у истраживањима прошлости, тако и у остваривању права појединаца. Медијско
праћење активности Историјског архива Пожаревац пружа
могућност информисања шире јавности о раду ове Установе, што доприноси популаризацији Архива, повећању броја
корисника архивске грађе и истраживача, посетилаца изложби и промоција и схватању значаја ове Установе.
Овој библиографији радова, односно чланака о Историјском архиву Пожаревац објављених у локалној штампи
и часописима, претходила су два рада са истом тематиком.
Циљ овог рада је да се употпуни започета библиографија
радова о Историјском архиву Пожаревац и тиме створи
комплетна слика о праћењу рада Историјског архива Пожаревац од његовог оснивања као Архивског средишта 1948.
године, па до октобра 2016. године у штампаним медијима.
Приликом израде библиографије чланака о Историјском
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архиву Пожаревац у завичајној периодици истражен је период од новембра 2012. до октобра 2016. године. Обрађене
су пожаревачке новине „Реч народа“ (1945-), месечник за
Браничевски, Подунавски и Поморавски округ „Нова реч“
(2009-), магазин „Сфера“ (2011-), лист Дома ученика Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ у Пожаревцу „Поље
снова“ (1997-), као и додатак листа „Данас“ за Браничевски
округ „Браничево данас“ (2004-).

2013.
1. Демић, Д.: Из грађе Историјског архива -Сиротињи
на дар/Д. Демић.
У: Сфера.-бр. 8 (децембар 2012/јануар 2013) стр. 16.
Текст Д. Демић о добротворима и задужбинарима. У
раду је дат кратак историјат задужбинарства и објашњено значење ове речи. О значају задужбинарства говори и
чињеница да је Устав из 1888. године гарантовао право на
оснивање задужбина. Њихов циљ био је помоћ сиромашним ђацима у одећи, обући, књигама и школском прибору, штампање књига о народном здрављу и васпитању,
издржавање цркве и певнице, школовање мушке деце из
пољопривредне струке, куповина лекова и давање помоћи
за бању за сиромашне, а болесне ђаке. Обичај задужбинарства се давно изгубио, али је ипак испунио своју сврху-помогао је када и коме је то било потребно и од заборава отргао све оне који су на овај начин помагали другима, јер
чак и данашње генерације знају бар за неке добротворе и
њихова дела.
2. Динић, Д.: Историјски архив Пожаревац-Богату
делатност наставља у 2013./Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3249 (29. јануар 2013.)
стр. 11.
Текст о успесима Историјског архива Пожаревац у претходној 2012. години. У оквиру раније устројених едиција у
2012. години публикован је аналитички инвентар фонда
„Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947.“, као и први
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број међународног часописа „Записи“, сет архивских фотографија “Љубичевске коњичке игре од 1964-1972. године“,
изложбени каталог „Задругарство у Пожаревачком округу
од 1898. до 1941. године“. Такође, приређене су две виртуалне изложбе „Филмови које смо волели 1947-1980“ и „Два
века војске у Браничеву“. Осим богате издавачке делатности претходну годину је обележила и изложбена делатност.
Изложба посвећена стогодишњици домаћег филма гостовала је у више градова Србије, остварено је и гостовање изложбе „Биоскоп од 1941-1945. године“. Током 2012. године
остварено је учешће архивиста ове Установе на више међународних конференција - Међународној архивској конференцији у Словенији, Међународној архивској конференцији „Архивска пракса“ у Тузли, Међународној архивској
конференцији „Архивски дани“ у Трсту, Међународном
архивском скупу у Зајечару, Међународној конференцији
“Заштита културне баштине у иностранству“ Међународног
института за политику и привреду у Београду и учешће на
Међународном архивском саветовању у Новом Саду, где
су излагали своје реферате и широј јавности презентовали
искуства Историјског архива Пожаревац. Поред потписаног
протокола о сарадњи са Архивом Републике Српске, остварена је и сарадња са Интернационалним Институтом за архивску науку у Трсту, Архивом Тузланског кантона, архивима у Марибору, Љубљани и Птују.
3. М, А.: У 65. години постојања и рада Историјског архива Пожаревац-Српски бренд светске архивистике/М. А.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3256 (19. март 2013.) стр. 7.
У Свечаној сали Скупштине Града Пожаревца потписан
је Међународни протокол о сарадњи Историјског архива
Пожаревац са Међународним институтом архивских наука
Трст-Марибор и Међународним Институтом архивских наука Универзитета у Марибору. Тим поводом присутнима су
се обратили потписници протокола мр Јасмина Николић и
проф. др Петер Павел Класинц. Након тога је многобројним
гостима представљен први број Међународног часописа
„Записи“. У првом броју овог часописа објављени су стручни и научни радови чија је тема архивистика, али и историографија и друге научне дисциплине. Аутори су научни и
културни посленици из Србије, Италије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Македоније
и Бугарске. О часопису су говорили директор Међународног института архивских наука Трст-Марибор проф. др Петер Павел Класинц, директор Архива Тузланског кантона
доцент др Изет Шаботић и директорка Историјског архива
Пожаревац мр Јасмина Николић.
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4. Семинар у пожаревачком Вишем суду-Заштита архивске грађе.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 32560 (16. април 2013.)
стр. 11.
У организацији Историјског архива Пожаревац и Вишег суда у Пожаревцу, у згради Вишег суда, одржан је семинар на тему „Заштита архивске грађе и регистратурског
(документарног) материјала правосудних стваралаца“.
Семинар су отворили председник Вишег суда у Пожаревцу
Драган Вучићевић и директорка Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић, а предавање је одржала виши
архивист Одељења за заштиту архивске грађе ван архива
Историјског архива Пожаревац, Јасмина Живковић, која је
присутне упознала са потребом, значајем и методологијом
заштите архивске грађе и регистратурског материјала правосудних стваралаца.
5. З. В. : Књига „Два века војске у Браничеву“/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVI, бр. 5681 (19. април 2013),
стр. 2. и 3.
Текст о промоцији књиге „Два века војске у Браничеву“, одржаној поводом Дана Војске Србије, у Свечаној сали
Дома војске у Београду. Поред аутора пуковника мр Миливоја Пајовића, начелника Центра за мировне операције и
мр Јасмине Николић, директорке Историјског архива Пожаревац, о књизи су говорили историчари др Миле Бјелајац и
др Бојан Димитријевић и директор Медија центра „Одбрана“ пуковник Славољуб Марковић. Свечаност је употпуњена са неколико војничких композиција у извођењу Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“.
6. Динић, Д.: Историјски архив Пожаревац у београдском Дому војске промовисао “Два века војске у Браничеву“ - Исписани трагови јунаштва/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3261 (23. април 2013.) стр. 5.
Поводом Дана Војске Србије у свечаној сали Дома
војске у Београду представљена је двојезична, мултимедијална монографска студија „Два века војске у Браничеву“
аутора начелника Центра за мировне операције, пуковника
мр Миливоја Пајовића и директорке Историјског архива
Пожаревац, мр Јасмине Николић. Издавачи су Историјски
архив Пожаревац и Медија центар „Одбрана“, уз подршку
Министарства одбране и Министарства културе Републике
Србије. О монографији су, поред аутора, говорили историчари др Миле Бјелајац, др Бојан Димитријевић и директор
Медија центра „Одбрана“ пуковник Славољуб Марковић.
Књига је, уз неколико војничких композиција у извођењу
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жаревцу, уз присуство челних функционера локалне самоуправе и представника јавног живота. О досадашњем успешном раду и амбициозним плановима Историјског архива
Пожаревац говорила је директорка мр Јасмина Николић, а
о изложбеној поставци виши архивиста Драгана Милорадовић.
10. В. И.: 65. година од оснивања пожаревачког Историјског архива- Дан отворених врата архива/В. И.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3268 (11. јун 2013.) стр. 4.
Поводом обележавања Међународног дана архива и
65 година од оснивања и рада Историјског архива Пожаревац организована је манифестација „Дан отворених врата
архива 2013.“ под слоганом „Сви смо део историје“. У четвртом павиљону објекта Старе касарне, где је смештен депо
Историјског архива Пожаревац, ученици пожаревачких основних и средњих школа, директори пожаревачких јавних
предузећа и установа, као и многобројни грађани могли су
видети чиме Архив располаже. Директорка Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић, изразила је задовољство због великог интересовања суграђана и позвала их да
дарују делове својих приватних архивских колекција Историјском архиву Пожаревац, јер бољег и сигурнијег места за
чување завештања предака нема.
11. Арсеновић, А.: Историјски архив Пожаревац-Чувари истине и памћења/А. Арсеновић.
У: Нова реч.-Год. 1, бр. 7 (август 2013.), стр. 11.
Сходно усвојеном Програму рада и Финансијском плану који је одобрио Град Пожаревац, Историјски архив је
у 2013. години реализовао много значајних пројеката, а
припремио је и садржајан програм активности које ће се
реализовати до краја године. Поводом обележавања Међународног дана архива Историјски архив Пожаревац је отворио врата својих архивских депоа за све заинтересоване
грађане, у жељи да им приближи Установу. Поводом Дана
Историјског архива Пожаревац у Градској галерији је отворена изложба „Грађански Пожаревац на прелазу два века“.
На Дан Војске Србије у Свечаној сали Дома војске у Београду премијерно је представљена књига „Два века војске у
Браничеву“, пуковника мр Миливоја Пајовића и директорке Историјског архива Пожаревац мр Јасмине Николић. У
Вишем суду у Пожаревцу одржан је семинар о заштити архивске грађе и регистратурског материјала правосудних
регистратура у Браничевском управном округу. Поводом
обележавања стогодишњице од Балканских ратова у сарадњи са Народном библиотеком „Илија М. Петровић“ из
Пожаревца, Историјски архив је сачинио електронско из-
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уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав
Бинички“, промовисана пред многобројном публиком.
7. Е. М.: Историјски архив Пожаревац-Два века истине
о Пожаревцу/Е. М.
У: Нова реч.-Год. 1, бр. 3 (април 2013.), стр. 6.
Текст о отварању изложбе поводом обележавања 65
година од оснивања Државне архиве у Пожаревцу. Историјски архив Пожаревац је годишњицу обележио свечано,
али и радно, изложбом архивских фотографија из 19. века
„Грађански Пожаревац на прелазу два века“, у Градској
галерији у Пожаревцу. „Циљ изложбе и каталога није само
представљање једне локалне средине и грађанског идентитета, већ и представљање фотографије као историјског извора и излагање јавности дела богате Збирке фотографија
Историјског архива Пожаревац“, истакла је директорка
Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић, отварајући изложбу. О изложби су говориле ауторка изложбе и
каталога Драгана Милорадовић-Николић, која је рекла да
јој је жеља била да нас пресели у грађанску прошлост Пожаревца и Јасмина Живковић, која је између осталог истакла значај сарадње са другим установама и институцијама.
Свечаност је оплеменио наступ професора Музичке школе
„Стеван Мокрањац“ из Пожаревца.
8. Ј. Р.: Историјски архив Пожаревац-Чувари памћења,
истине и завештања предака/Ј. Р.
У: Нова реч.-Год. 1, бр. 3 (април 2013.), стр. 6.
Поводом обележавања Међународног дана архива
Историјски архив Пожаревац је отворио врата својих архивских депоа за све заинтеросоване грађане, у жељи да
им приближи Установу. Ове године манифестација „Дан отворених врата архива 2013.“ одржана је под слоганом „Сви
смо део историје“. Знатижељне посетиоце су у највећем
броју чинили ученици пожаревачких основних и средњих
школа. Директорка Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић, изразила је задовољство због великог интересовања суграђана и позвала их да дарују делове својих
приватних архивских колекција Историјском архиву Пожаревац, јер бољег и сигурнијег места за чување завештања
предака нема.
9. З. В. : Јубилеј Историјског архива /З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVI, бр. 5702 (10. мај 2013),
стр. 7.
Текст о обележавању 65 година постојања Историјског
архива Пожаревац. Том приликом свечано је отворена
изложба архивских фотографија из 19. века „Грађански
Пожаревац на прелазу два века“ у Градској галерији у По-
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дање часописа „Балкански рат у слици и речи“. Почетком
године презентован је јавности први број међународног
архивистичког часописа „Записи“.
12. З. В. : Два века војске у Браничеву/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVI, бр. 5863 (18. октобар
2013), стр. 7.
Историјски архив Пожаревац, Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије и Команда Гарнизона Пожаревац представиле су монографску студију „Два века војске у Браничеву“.
Књига је двојезична са комплетним преводима текстова и
легенди приказаних архивских докумената и фотографија.
О монографији су говорили аутори пуковник мр Миливоје
Пајовић, начелник Центра за мировне операције Војске
Србије и мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, затим градоначелник Града Пожаревца
Миомир Илић, командант Гарнизона Пожаревац и Центра
за обуку Копнене војске пуковник Душко Шљиванчанин,
директор Медија центар „Одбрана“ потпуковник Славољуб
Марковић и рецензент књиге др Мирољуб Манојловић.
Књига ће бити представљена на предстојећем Сајму књига
у Београду на штанду Медија центра „Одбрана“.
13. М. А.: Министарство одбране и Историјски архив
Пожаревац представили монографију – Два века војске
у Браничеву/М.А.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3287 (22. октобар 2013.)
стр. 4.
Поводом обележавања Дана ослобођења Пожаревца и
стогодишњице Балканских ратова представљена је монографија „Два века војске у Браничеву“, аутора пуковника
мр Миливоја Пајовића, начелника Центра за мировне операције Војске Србије и мр Јасмине Николић, директорке
Историјског архива Пожаревац. Промоција је приређена
у Спомен соби Касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у
Пожаревцу, у присуству представника војске, локалне самоуправе и привреде Браничевског округа и бројних гостију из читаве Србије. Издавачи ове двојезичне монографске студије су Медија центар „Одбрана“-Управа за односе
са јавношћу Министарства одбране РС и Историјски архив
Пожаревац, а покровитељи свечаности Град Пожаревац
и Команда Гарнизона Пожаревац. На промоцији су поред
аутора говорили градоначелник Пожаревца Миомир Илић,
командант Гарнизона Пожаревац и Центра за обуку Копнене војске пуковник Душко Шљиванчанин, директор Медија
центра „Одбрана“ потпуковник Славољуб Марковић и рецензент књиге др Мирољуб Манојловић.
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14. Грујић, А.: Представљена монографија „Два века
војске у Браничеву“ - Победили смо заборав/А. Грујић.
У: Нова реч.-Год. 1, бр. 9 (октобар 2013.), стр. 10.
Поводом обележавања стогодишњице од Балканских
ратова, деведесетпет година од ослобођења Пожаревца у
Првом светском рату и шездесетосам година од ослобођења
Пожаревца у Другом светском рату, под покровитељством
Града Пожаревца, Историјски архив Пожаревац, Медија
центар „Одбрана“ и Команда Гарнизона Пожаревац, представили су пожаревачкој јавности монографију „Два века
војске у Браничеву“. Промоција монографије одржана је
у Спомен соби Касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у
Пожаревцу. Многобројним гостима су се, поред аутора пуковника мр Миливоја Пајовића и директорке Историјског
архива Пожаревац мр Јасмине Николић, обратили и градоначелник Пожаревца Миомир Илић, командант Гарнизона
Пожаревац и Центра за обуку Копнене војске пуковник
Душко Шљиванчанин, директор Медија центра „Одбрана“
потпуковник Славољуб Марковић и рецензент књиге др
Мирољуб Манојловић.
15. Динић. Д.: У Центру за културу отворена изложба
пожаревачког Историјског архива -“Задругарство у Пожаревачком округу до 1941.“/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3292 (26. новембар 2013.)
стр. 7.
У Галерији „Обојена светлост“ у Центру за културу Пожаревац, отворена је изложба “Задругарство у Пожаревачком
округу до 1941.“ Историјског архива Пожаревац. Изложба
садржи више од 30 изложбених паноа са преко 200 архивских докумената о земљорадничким, сточарским, кредитним, набављачким, млекарским и другим задругама, које
су постојале од доношења првих законских прописа, до
1941. године. Аутори изложбене поставке и каталога су архивисти Историјског архива Пожаревац Јасмина Живковић
МА, Наташа Милошевић Дулић и Петар Винкић. Свечаности
отварања изложбе присуствовали су градоначелник Пожаревца Миомир Илић, помоћник градоначелника Гордан
Бојковић, председник Скупштине града Пожаревца Бане
Спасовић, заменик председника градске Скупштине Милић
Јовановић, као и директори јавних предузећа и установа.
16. З. В. : Историјски архив гостовао у Чачку/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVII, бр. 5926 (20. децембар
2013), стр. 7.
Поводом обележавања Дана ослобођења града Чачка, у Галерији „Рисим“ у Чачку, отворена је изложба Историјског архива Пожаревац „Биоскоп 1941-1945.“, аутора
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Установе имали су запажене реферате на конференцијама
у Словенији, Босни и Херцеговини, Италији и Србији.

2014.
19. В, З. : Електронско издање „Балкански рат у слици
и речи“/В. З.
У: Браничево Данас. Год. XVII, бр. 5947 (10. јануар
2014), стр. 7.
Захваљујући јединственој сарадњи Историјског архива
Пожаревац и Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ у
Пожаревцу, у Спомен соби Касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, уприличена је промоција електронског издања часописа „Балкански рат у слици и речи“,
приређивача мр Драгана Шалера, дугогодишњег сарадника и врсног истраживача на пољу националне историје, а
који је Историјски архив Пожаревац објавио у оквиру своје
едиције „Електронска издања“. Наведена промоција је организована поводом обележавања стогодишњице од Балканских ратова и објављивања првог илустрованог часописа штампаног у Пожаревцу „Балкански рат у слици и речи“.
20. Историјски архив Пожаревац-Чувар српског
памћења.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 12 (јануар 2014.), стр. 8.
Текст је посвећен планираним активностима Историјског архива Пожаревац у 2014. години. Наиме, Историјски архив Пожаревац је успешно завршио 2013. годину и почео са припремама програма за 2014. годину. Као
најзначајнији пројекат који ће се реализовати у овој години
је обележавање стогодишњице од Првог светског рата. Тим
поводом планиране су бројне активности. У разговору са
директорком Историјског архива Пожаревац др Јасмином
Николић представљени су и планови у области издавачке
делатности, изложбене делатности, представљању књига и
планираним манифестацијама у 2014. години.
21. Динић, Дарко: Представљен други број годишњака „Записи“-Стварање специфичног архивског идентитета/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3310 (1. април 2014.) стр. 5.
Историјски архив Пожаревац је у сарадњи са Епархијом
браничевском представио другу свеску међународног
стручног часописа-годишњака „Записи“. Ова промоција
одржана је у новоотвореном образовном центру „Ecclesia
Viminaciensis“, вишенаменском простору у цркви Свете
Петке, намењеном окупљању теолога, филозофа, културолога, историчара, архивиста и научника других друштве-
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мр Јасмине Николић и Драгане Милорадовић Николић.
Организатор гостовања изложбе је Галерија „Надежда Петровић“ из Чачка. Изложбу је отворио Александар Дачић,
помоћник градоначелника града Чачка.
17. Динић. Д.: Пожаревачки Историјски архив представио електронску архиву часописа „Балкански рат у слици
и речи“/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIII, бр. 3297/8 (30. децембар
2013.) стр. 17.
Поводом обележавања стогодишњице од Балканских
ратова и објављивања првог илустрованог часописа штампаног у Пожаревцу „Балкански рат у слици и речи“ Историјски архив Пожаревац у сарадњи са Народном библиотеком
„Илија М. Петровић“ представио је јавности електронско
издање овог часописа у оквиру своје едиције „Електронска
издања“. Приређивач овог електронског издања је мр Драган Шалер, дугогодишњи сарадник и врсни истраживач на
пољу националне историје. Представљање овог електронског издања организовано је у Спомен соби Касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу. На промоцији
су говориле директорка Историјског архива Пожаревац мр
Јасмина Николић, испред суиздавача директорка Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Беба Станковић и потпуковник доцент др Слободан Ђукић, професор војне историје на Војној академији у Београду.
18. Грујић, А.: Обиље активности у 2013. години-Сведок времена прошлог у времену будућем/А. Грујић.
У: Нова реч.-Год. 1, бр. 11 (децембар 2013.), стр. 24.
Текст о активностима Историјског архива Пожаревац
током 2013. године. Протеклу годину обележила је богата
издавачка делатност. Из штампе је изашло 6 нових наслова, отворене су две изложбе и забележена гостовања у
Сомбору, Чачку и Петровцу на Млави. Када је у питању организација манифестација, у 2013. години је одржан семинар о заштити архивске грађе и регистратурског материјала правосудних регистратура у Браничевском управном
округу и Међународни дан архива „Дан отворених врата“.
Делегација пожаревачког Архива боравила је у Републици
Српској на свечаности обележавања 60 година организоване архивске делатности у Републици Српској. Том приликом
Историјском архиву Пожаревац уручена је захвалница због
успешног очувања и заштите архивке грађе као историјског
памћења. Почетком 2013. године потписан је протокол о
сарадњи Историјског архива Пожаревац и Међународног
Института архивских наука у Трсту/Италија и Универзитета
архивских наука у Марибору/Словенија. Запослени ове
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них дисциплина. О часопису су говорили директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, директор
Мећународног института архивских наука Трст-Марибор
проф. др. Петер Павел Класинц и некадашњи директор Архива Југославије Јован Поповић.
22. Из Историјског архива -Тамбураш.
У: Сфера.-бр. 12 (март/април 2014) стр. 15.
Текст о породици Тамбураш и добротворном фонду
„Тамбурашево А. Станојевића“. Наиме, малом броју становника Косовске улице у Пожаревцу је познато да је некада ова улица носила назив Тамбурашева улица, по својим
најпознатијим становницима-породици Тамбураш. Најпознатији члан породице је Петар Тамбураш, који је у периоду
1885-1887. година био председник Општине пожаревачке.
Последња из ове породице Љубица Станојевић, рођена
Тамбураш, тестаментом је завештала сву своју имовину
фонду који ће се звати „Тамбурашево А. Станојевића“.
Имовина фонда се састојала од 91 хектара ораница и куће
у Пожаревцу, а циљ фонда је био „помагање удомљења сиротих девојака и школовање мушке деце из пољопривредне струке“.
23. Грујић, Ана: Историјски архив Пожаревац навршио
66 година постојања и успешног рада-За Архив - стогодишњи рат велики изазов/А. Грујић.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 15 (април 2014.), стр. 6.
Текст настао као резултат разговора са директорком
Историјског архива Пожаревац др Јасмином Николић поводом навршених 66 година постојања и успешног рада Историјског архива Пожаревац. Из текста се сазнаје о успешно
реализованим програмима и пројектима, а најављују се
и предстојеће активности ове успешне Установе. За 2014.
годину планира се реализација мултимедијалног пројекта
„Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“. У част
обележавања двестогодишњице од Другог српског устанка
планира се представљање зборника докумената под називом „Нахијски суд Пожаревац 1821-1839. године“. У мају
се планира организовање семинара о заштити архивске
грађе и регистратурског материјала насталог радом органа
управе и локалне самоуправе на територији Браничевског
управног округа, као и обележавање Међународног дана
архива, сада већ традиционалном манифестацијом „Дан
отворених врата архива“. Планира се гостовање изложби
и представљање нових издања из едиција Историјског архива Пожаревац.
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24. В, З. : Обележен Међународни дан архива – Отворена врата врхунског архива/В. З.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6101 (13. јун 2014),
стр. 7.
Историјски архив Пожаревац, званично једна од најуспешнијих установа ове врсте у Србији, прикључио се обележавању Међународног дана архива. Том приликом је
у објекту депоа одржана манифестација „Дан отворених
врата архива“. Сви посетиоци Архива укључујући и бројне
ученике пожаревачких основних и средњих школа, били су
у прилици да сазнају чиме се архив бави и на који начин се
чува архивска грађа. Посетиоцима се најпре обратила директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић и чланица Градског већа Весна Пејић, а затим је архивиста Слободанка Цветковић одржала кратку презентацију
о Историјском архиву Пожаревац.
25. М, А: Међународни дан архива у Историјском архиву Пожаревац-Део светске породице архива/М. А.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3321 (17. јун 2014.) стр. 4.
Историјски архив Пожаревац обележио је Међународни дан архива, 9. јун, отворивши врата свог депоа за све
суграђане. Ове године манифестација Дан отворених врата организована је под слоганом „Сви смо део историје“.
Депо Историјског архива Пожаревац посетили су бројни посетиоци, међу којима чланови Градског већа, Весна Пејић,
Дејан Крстић и Владимир Петровић, председник Управног
одбора Историјског архива Пожаревац Славко Митровић,
као и представници актива директора основних и средњих
школа, заједно са ученицима. Том приликом директорка др
Јасмина Николић је указала на то да је Историјски архив Пожаревац члан велике светске породице културних и архивских посленика и подсетила да ова пожаревачка установа
постоји 66 година, спајајући три века кроз архивску грађу
коју чува и презентује. Руководилац депоа, архивист Слободанка Цветковић је за гостујуће школарце одржала презентацију о делатности, начину рада и значају Историјског
архива Пожаревац. Након тога уследило је разгледање поставке и обилазак депоа са архивским документима.
26. Из Архива -Зграда трговачке омладине.
У: Сфера.-бр. 13 (мај/јун 2014) стр. 15.
Текст о подизању Дома Пожаревачке трговачке омладине, данашње Политехничке школе. Наиме, поменута
зграда је подигнута за потребе школе трговачке омладине
и коришћења сале за потребе чланова Соколског друштва.
Плац за подизање ове зграде поклонила је Општина пожаревачка удружењу Пожаревачка трговачка омладина за
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Србије, присуствовали су начелник Генералштаба Војске
Србије генерал Љубиша Диковић, представници Министарства одбране, Војног архива, Војног музеја, Института за
савремену историју и Историјског архива Пожаревац, као и
градоначелник Пожаревца Миомир Илић са сарадницима.
29. Грујић, А.: Историјски архив Пожаревац-Капитална изложба српске епопеје/А. Грујић.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 18 (јул 2014.), стр. 6.
Поводом обележавања сто година од почетка Првог
светског рата у Дому војске Србије у Београду отворена је
изложба под називом „Србија и Браничево у Великом рату
1914-1918“. Изложба је део пројекта који обухвата и штампање монографије, каталога, сета разгледница и документарног филма. Приређена је у сарадњи Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја, Програмског
архива РТС-а, Медија центра „Одбрана“, уз помоћ града
Пожаревца. Свечаном отварању изложбе, пред препуном
салом Дома војске Србије, присуствовали су начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, представници Министарства одбране и Војске Србије, Војног
архива, Војног музеја, Института за савремену историју и
Историјског архива Пожаревац, као и градоначелник Пожаревца Миомир Илић са сарадницима.
30. Из Историјског архива -Добротворни фондови и задужбине за простора данашњег Браничевског округа.
У: Сфера.-бр. 14 (август/септембар 2014) стр. 15.
Текст Слободанке Цветковић из Историјског архива Пожаревац о добротворима и задужбинарима са територије
Браничевског округа. У раду је дат кратак историјат задужбинарства и објашњено значење ове речи, а затим је дат
приказ свих задужбина и фондова који су радили на територији овог округа до Другог светског рата. Њихов циљ био
је помоћ сиромашнима, пре свега деци. После Другог светског рата одузима се имовина постојећим задужбинама,
што доводи до њиховог гашења, а важећа законска регулатива спречава образовање нових задужбина све до 1972.
године. На тај начин је држава својим односом угушила ову
хуману и корисну навику српског народа.
31. Милошевић Дулић, Наташа: Стари Пожаревац –
Споменик Кнеза Милоша/Н. Милошевић Дулић.
У: Поље снова.-бр. 18 (септембар 2014) стр. 8.
Текст Наташе Милошевић Дулић о постављању споменика Кнезу Милошу у Пожаревцу. У раду је укратко описан
значај Кнеза Милоша за развитак града, односно његово
прерастање од турске касабе у модеран град. У знак захвалности за све што је Кнез Милош урадио за Пожаревац
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ову намену 1926. године, а зграду су сазидали 1930. године,
о свом трошку, добротвори овог Удружења пожаревачки
трговци Сава Мирковић и Михајло Ст. Павловић. Од дана
отварања велика дворана у школи била је носилац културних дешавања у Пожаревцу. Она је најчешће издавана на
једнодневно коришћење уз одређену надокнаду са инструментима или без, а тако зарађени новац коришћен је за
одржавање зграде. Школа Пожаревачке трговачке омладине радила је до 1944. године, када је одузета и од тада се
користи у друге намене.
27. Динић, Д: Историјски архив Пожаревац у Великој
галерији Дома Војске Србије- Велики успех изложбе „Србија у Великом рату“/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3324 (8. јул 2014.) стр. 7.
У сусрет обележавању стогодишњице почетка Првог
светског рата у Великој галерији Дома Војске Србије у Београду отворена је изложба „Србија у Великом рату“, која
је реализована у сарадњи Историјског архива Пожаревац,
Војног архива, Војног музеја, Медија центра „Одбрана“ и
Програмског архива РТС-а. Изложбу је отворио државни
секретар Министарства одбране Зоран Ђорђевић. Основну
структуру изложбе и пратећег каталога „Србија у Великом
рату“ чини 18 тематско-хронолошких целина са изабраних
270 архивских докумената и фотографија које доприносе
бољем разумевању обрађених тема. О изложби су говорили директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина
Николић, директор Војног архива пуковник Милорад Секуловић, начелник Управе за односе са јавношћу Министарства одбране пуковник Петар Бошковић и градоначелник
Пожаревца Миомир Илић. Изложба је изазвала велико интересовање стручне и шире јавности.
28. В, З. : Репрезентативна изложба „Србија у Великом
рату“/В. З.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6129 (11. јул 2014),
стр. 3.
У Дому војске Србије у Београду отворена је изложба
под називом „Србија и Браничево у Великом рату 19141918“. Изложба је реализована у сарадњи Историјског
архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја, Медија
центра „Одбрана“ и Програмског архива РТС-а. Изложба
је приређена у сарадњи Историјског архива Пожаревац,
Војног архива, Војног музеја, Програмског архива РТС-а,
Медија центра „Одбрана“, а уз помоћ града Пожаревца и
део је пројекта који обухвата и штампање монографије,
каталога, сета разгледница и документарног филма. Свечаном отварању изложбе, пред препуном салом Дома војске
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1896. године оформљен је Одбор за подизање споменика.
Споменик је израдио тада млади вајар Ђорђе Јовановић,
а открио тадашњи Краљ Србије Александар Обреновић,
у присуству свог оца бившег Краља Милана Обреновића.
Подизањем овог споменика Пожаревљани и становници
Округа пожаревачког захвалили су се великом Кнезу за све
што је урадио за град, почев од учешћа у борбама за ослобођење града, па до уређења града и поклона граду у виду
имања „Морава“.
32. Васић, З.: Монографија са богатом историјском
грађом и бројним фотографијама – Србија и Браничево у
Великом рату/З. Васић.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6227 (17. октобар
2014), стр. 7.
У оквиру октобарских свечаности у Центру за културу
отворена је изложба „Србија и Браничево у Великом рату
1914-1918“ и представљена истоимена монографија. Изложба је приређена у сарадњи Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја, Програмског архива
РТС-а, Медија центра „Одбрана“, уз помоћ града Пожаревца и део је пројекта који обухвата и штампање монографије, каталога, сета разгледница и документарног филма.
О монографији су говорили директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, директор Војног архива
пуковник Милорад Секуловић, начелник Одељења за војну
историју Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије др Милан Терзић, а у име
ауторског тима др Бојан Димитријевић и мр Драгана Милорадовић.
33. П. М: Историјски архив Пожаревац и београдски
Војни архив промовисали монографију „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“-Борба за слободу,
правду и истину/П. М.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3339 (21. октобар 2014.)
стр. 9.
У оквиру обележавања седамдесетогодишњице од ослобођења града Пожаревца у Центру за културу организована је промоција монографије „Србија и Браничево у
Великом рату 1914-1918“. Поменута монографија је настала као резултат заједничког пројекта Историјског архива
Пожаревац и Војног архива Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије. О
монографији су говорили директорка Историјског архива
Пожаревац др Јасмина Николић, директор Војног архива
пуковник Милорад Секуловић, начелник Одељења за војну
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ства одбране Републике Србије др Милан Терзић, а у име
ауторског тима др Бојан Димитријевић и мр Драгана Милорадовић. Промоцији монографије су, поред многобројних
грађана присуствовали и представници Града Пожаревца:
начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић, градоначелник Миомир Илић, заменик председника
Скупштине Милић Јовановић и чланови Градског већа.
34. П. М: Изложба фотографија и архивских докумената у Пожаревцу- „Србија и Браничево у Великом рату
1914-1918“/П. М.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3339 (21. октобар 2014.)
стр. 9.
У оквиру обележавања стогодишњице од почетка Првог светског рата и седамдесетогодишњице од ослобођења
града Пожаревца, у Центру за културу организована је изложба фотографија и архивских докумената у Пожаревцу „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.“. Поменута
изложба је део пројекта под истим називом, а њена реализација је резултат сарадње Историјског архива Пожаревац
и Војног архива. На свечаности отварања изложбе директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић
истакла је да основну структуру исте, као и истоименог каталога, чини 18 тематско хронолошких целина, са изабраних
270 архивских докумената и фотографија које доприносе
бољем разумевању обрађених тема и нуде нове погледе на
Велики рат. Она је истакла огромну подршку пожаревачке
локалне самоуправе у организовању и реализацији изложбе. Изложбу је отворио градоначелник града Пожаревца
Миомир Илић.
35. Грујић, А.: Мултимедијални пројекат Историјског
архива Пожаревац- „Србија и Браничево у Великом рату
1914-1918.“/А. Грујић.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 21 (октобар 2014.), стр. 8.
У години у којој се обележава читав век од почетка Првог светског рата Историјски архив Пожаревац у сарадњи
са Војним архивом Министарства одбране РС представио
је јавности мултимедијални пројекат „Србија и Браничево
у Великом рату 1914-1918.“. Изложба је реализована у сарадњи Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја, Медија центра „Одбрана“ и Програмског архива РТС-а. Изложба је део пројекта који обухвата и штампање
монографије, каталога, сета разгледница и документарног
филма. Филм је урађен у продукцији Историјског архива
Пожаревац и Центра за културу Пожаревац, уз коришћење
материјала из монографије „Србија и Браничево у Великом
рату 1914-1918“ у издању Историјског архива Пожаревац и
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Скупштине Општине Пријепоље и председник Удружења за
неговање традиција ослободилачких ратова Вукосав Томашевић.
38. А. М: Историјски архив Пожаревац и Војни архив
Министарства одбране, поводом сто година од почетка Првог светског рата-Пројекат победоносно ходи
Србијом/А. М.
У: Реч народа.-Год. LXIX, бр. 3345 (02. децембар 2014.)
стр. 6 и 7.
Текст о великом успеху заједничког пројекта Историјског архива Пожаревац и Војног архива Министарства
одбране РС, под називом „Србија и Браничево у Великом
рату 1914-1918“. Наиме, овај мултимедијални пројекат Историјског архива Пожаревац и Војног архива РС победоносно
обилази градове широм Србије, освајајући стручну и ширу
публику мултимедијалним представљањем историје Великог рата и места Србије и Браничева у том светском сукобу. После успешног представљања документарног филма
и монографије „Србија и Браничево у Великом рату 19141918“ у Пријепољу, Новом Саду и Пожаревцу, последње
гостовање било је крајем новембра у Београду. Поред
успешних гостовања у Србији, документарни филм „Србија
и Браничево у Великом рату 1914-1918“, чији је продуцент
директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, режисер и сценариста директор Центра за културу
Пожаревац Драги Ивић, а монтажу је радио Бојан Николић,
освојио је награду Организационог комитета фестивала за
режију на 11. Међународном фестивалу војно-патриотског
филма „Сергеј Бондарчук-Волоколамски рубеж“, у подмосковском граду Волоколамску, у категорији документарног
програма.
39. З. В. : Историјски архив Пожаревац у Дому Војске
Србије – Филм о Великом рату/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6296 (5. децембар
2014), стр. 7.
Још једна веома запажена активност Историјског архива Пожаревац, у сарадњи са еминентним стручњацима, реализована је поводом обележавања стогодишњице
Великог рата у Свечаној сали Дома Војске Србије, где су
представљени монографија и филм „Србија и Браничево
у Великом рату“. О луксузно урађеној монографији са више
од 300 страна и 287 фотографија и архивских докумената
говорили су директор Војног архива пуковник Милорад
Секуловић, директорка Историјског архива Пожаревац др
Јасмина Николић, професор на Војној академији потпуковник доцент др Слободан Ђукић и директор Института за
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Војног архива, односно, архивске грађе Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја и Програмског
архива РТС-а. Премијера изложбе је одржана у Београду,
премијера документарног филма и представљање монографије у Пожаревцу, а потом су уследила гостовања у
Пријепољу, Новом Саду, Сомбору, Кучеву и Бања Луци у Републици Српској.
36. Васић, З. : Пожаревачки филм награђен у Русији/З.
Васић.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6269 (28. новембар
2014), стр. 7.
На 11. Међународном фестивалу војно-патриотског
филма „Сергеј Бондарчук-Волоколамски рубеж“, у подмосковском граду Волоколамску, у конкуренцији 300 филмова из целог света, документарни филм „Србија и Браничево
у Великом рату 1914-1918“ освојио награду Организационог
комитета фестивала за режију у категорији документарног
програма. Филм је урађен у продукцији Историјског архива
Пожаревац и Центра за културу Пожаревац, уз коришћење
материјала из монографије „Србија и Браничево у Великом
рату 1914-1918“ у издању Историјског архива Пожаревац и
Војног архива, односно архивске грађе Историјског архива
Пожаревац, Војног архива, Војног музеја и Програмског архива РТС-а. Продуцент филма је др Јасмина Николић, режирао га је Драги Ивић, а монтажу потписује Бојан Николић.
37. Отварање изложбе, представљање монографије и
приказивање документарног филма „Србија и Браничево
у Великом рату 1914-1918“ у Пријепољу-Трагови Великог
рата за незаборав.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 22 (новембар 2014.), стр. 22.
Поводом обележавања сто година од Великог рата у
Галерији Народног музеја у Пријепољу одржана је свечаност отварања изложбе, представљања монографије и
приказивање документарног филма „Србија и Браничево
у Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожаревац
и Војног архива, у организацији Народног музеја у Пријепољу и Општине Пријепоље. Свечаност отварања овог
мултимедијалног пројекта окупила је грађане Пријепоља,
Прибоја, Ужица и Херцег Новог. У име организатора гостовања мултимедијалног пројекта пожаревачког архива присутне је поздравио директор Народног музеја у Пријепољу
Славољуб Пушица, а испред Историјског архива Пожаревац директорка др Јасмина Николић. Испред групе аутора о изложби и монографији говориле су виши архивисти
Историјског архива Пожаревац, мр Драгана Милорадовић
и Јасмина Живковић, МА. Изложбу је отворио председник
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савремену историју проф. др Момчило Павловић. Након
промоције монографије, емитован је документатни филм
„Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“, који је
на 11. Међународном фестивалу војно-патриотског филма
„Сергеј Бондарчук-Волоколамски рубеж“, у подмосковском граду Волоколамску, у конкуренцији 300 филмова из
целог света, освојио награду у категорији документарног
програма.
40. З. В. : Отворена изложба „Србија и Браничево у
Великом рату, 1914-1918.“ - Архив у бањалучком Банском
двору/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6297 (26. децембар
2014), стр. 5.
У великој галерији Банског двора у Бања Луци отворена је изложба „Србија и Браничево у Великом рату, 19141918.“ Историјског архива Пожаревац и Војног архива, у
организацији Архива Републике Српске и града Бања Луке.
У име организатора присутнима се обратио директор Архива Републике Српске Душан Поповић. Изложбу је отворио
генерални конзул Републике Србије у Републици Српској
Владимир Николић. Свечаности отварања изложбе Историјског архива Пожаревац присуствовали су министар
просвете и културе Републике Српске Горан Мутабџија са
сарадницима, заменик градоначелника града Бања Лука
Горан Кочић, директори националних установа културе
Републике Српске, професори са Филозофског факултета
у Бања Луци, представници архива и Удружења архивских
радника у Босни и Херцеговини, многобројни медији и
грађани.
41. А. Г.:Историјски архив Пожаревац-Запамћена прошлост основа за будућност/А. Г.
У: Нова реч.-Год. 2, бр. 23 (децембар 2014.), стр. 13.
Рад Историјског архива Пожаревац обележио је у
протеклој години мултимедијални пројекат „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.“. Поменути пројекат је
настао као резултат заједничког пројекта Историјског архива Пожаревац, Војног архива и Института за стратегијска
истраживања Министарства одбране Републике Србије.
Премијера изложбе је одржана у Београду, премијера документарног филма и представљање монографије у Пожаревцу, а потом су уследила гостовања у Пријепољу, Новом
Саду, Сомбору, Кучеву и Бања Луци у Републици Српској.
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42. Интервју – Из збирки и фондова.
У: Сфера.- бр. 16 (децембар/јануар 2014/2015) стр. 10.
Интервју са директорком Историјског архива Пожаревац др Јасмином Николић, вођен после презентовања
јавности мултимедијалног пројекта „Србија и Браничево у
Великом рату 1914-1918.“. Из разговора су читаоци могли
да сазнају да је то пројекат који је обележио 2014. годину.
Поменута монографија је настала као резултат заједничког
пројекта Историјског архива Пожаревац, Војног архива
и Института за стратегијска истраживања Министарства
одбране Републике Србије. Само истраживање архивске
грађе вршено је у Историјском архиву Пожаревац, Војном
архиву и Програмском архиву РТС-а. Документатни филм
који је део мултимедијалног пројекта „Србија и Браничево у
Великом рату, 1914-1918.“, освојио је на 11. Међународном
фестивалу војно-патриотског филма „Сергеј Бондарчук-Волоколамски рубеж“, у подмосковском граду Волоколамску,
у конкуренцији 300 филмова из целог света, награду у категорији документарног програма. Изложбу је видело око
1000 ученика из 16 школа са територије града Пожаревца.
43. З. В. : Објављен годишњак Историјског архива Пожаревац-Међународни научни часопис „Записи“/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6325 (23. јануар
2015), стр. 7.
Текст о објављивању трећег броја часописа „Записи“,
међународног стручног часописа Историјског архива Пожаревац. Нови број овог часописа доноси 30 стручних радова који обрађују теме из архивистике, историографије,
историје књижевности, историје културе, комуникација и
медија. Поред аутора из Србије у овом броју су објављени
радови аутора из Руске Федерације, Словеније, Италије и
Босне и Херцеговине.
44. Историјски архив Пожаревац-Објављен нови број
„Записа“.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3353 (27. јануар 2015.) стр. 2.
Текст о објављивању трећег броја часописа „Записи“,
међународног стручног часописа Историјског архива Пожаревац. Овај часопис је основан са намером јачања стручног
и научно-истраживачког капацитета не само запослених у
Историјском архиву Пожаревац већ и из Србије и окружења. У том смислу у овом броју су објављени радови аутора из Србије, Руске Федерације, Словеније, Италије и Босне
и Херцеговине. Иначе, часопис „Записи“ је у процедури
категоризације у Министарству науке Републике Србије и
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Историјског архива Пожаревац мр Драгана Милорадовић.
Свечаност отварања поставке започела је обраћањем директора Војног архива Министарства одбране Републике
Србије пуковника Милорада Секуловића и пројекцијом документарног филма „Србија и Браничево у Великом рату,
1914-1918.“.
48. Историјски архив- „Србија и Браничево у Великом
рату, 1914-1918.“ у Нишу.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3364 (15. април 2015.) стр. 2.
Текст о отварању изложбе „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ у свечаној сали Дома Војске Србије
у Нишу. Организатор гостовања ове изложбе је Команда
Копнене Војске Србије. О изложби су говориле директорка
Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, директор Војног архива пуковник Милорад Секуловић и једна од
ауторки изложбе виши архивиста Историјског архива Пожаревац мр Драгана Милорадовић. Изложбу је отворио генерал-потпуковник Милосав Симовић, командант Копнене
Војске Србије.
49. Представљен нови наслов Историјског архива Пожаревац-Пожаревац дом првог нахијског суда у Србији.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3366 (28. април 2015.) стр. 3.
Поводом два века од Другог српског устанка и битке за
Пожаревац, као и поводом 67 година од оснивања Историјског архива Пожаревац, у Свечаној сали Скупштине
града Пожаревац, представљен је нови наслов у едицији
„Зборници докумената“ Историјског архива Пожаревац
„Нахијски суд Пожаревац 1821-1839.“, приређивача др
Мирољуба Манојловића. О књизи су говорили директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, др
Ивана Крстић-Мистриџеловић и приређивач др Мирољуб
Манојловић.
50. У Великој сали Крушевачког позоришта-„Србија и
Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ .
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3366 (28. април 2015.) стр. 8.
Текст о отварању изложбе „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ у Великој галерији Позоришта у Крушевцу. Организатор гостовања ове изложбе је Историјски
архив у Крушевцу и Крушевачко позориште. Свечаност отварања поставке започела је пројекцијом документарног
филма „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ О
изложби су говориле директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, заменик директора Војног
архива пуковник Небојша Цветковић и једна од ауторки
изложбе виши архивиста Историјског архива Пожаревац
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Народне библиотеке Србије. Нови број овог часописа доноси 30 стручних радова који обрађују теме из архивистике,
историографије, историје књижевности, историје културе,
комуникација и медија.
45. З. В. : Признање Министарства одбране Историјском архиву/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6332 (30. јануар
2015), стр. 7.
На свечаности поводом Дана Медија центра „Одбрана“, Управе за односе са јавношћу Министарства одбране
Републике Србије, одржаној у свечаној сали Дома Војске
Србије у Београду, додељене су награде, повеље и захвалнице појединцима и институцијама за учешће у заједничким пројектима од значаја за Министарство одбране
и Војску Србије у 2014. години. Захвалницу је директорки
Историјског архива Пожаревац др Јасмини Николић уручио
пуковник Стевица Карапанџин, директор Медија центра
„Одбрана“.
46. Медија центар „Одбрана“-Захвалница Историјском архиву Пожаревац.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3354 (03. фебруар 2015.)
стр. 14.
На свечаности поводом Дана Медија центра „Одбрана“, Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије, одржаној 23. јануара 2015. године у
Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду, додељене су
награде, повеље и захвалнице појединцима и институцијама за учешће у заједничким пројектима од значаја за Министарство одбране и Војску Србије у 2014. години. Међу
награђенима је и Историјски архив Пожаревац. Захвалницу је директорки Историјског атхива Пожаревац др Јасмини
Николић уручио пуковник Стевица Карапанџин, директор
Медија центра „Одбрана“.
47. Отворена изложба Историјског архива Пожаревац и Војног архива у Галерији Народног универзитета у
Врању-Велико интересовање врањанске публике.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3361 (24. март 2015.) стр. 4.
Текст о отварању изложбе „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ у Великој галерији Народног универзитета у Врању, у организацији Четврте Бригаде Копнене
војске и Гарнизона Врање, града Врања, Народног универзитета и Историјског архива у Врању. Изложбу је отворио
командант Четврте Бригаде Копнене војске и Гарнизона
Врање бригадни генерал Зоран Лубура, а о изложби су
говориле директорка Историјског архива Пожаревац др
Јасмина Николић и испред ауторског тима виши архивиста

Наташа Милошевић Дулић

мр Драгана Милорадовић. Изложбу је отворио председник
Скупштине града Крушевца Живан Николић.
51. Милорадовић, Драгана: Историјски архив Пожаревац-1915. у Пожаревцу и Округу/Д. Милорадовић.
У: Сфера.-бр. 17 (март/април 2015) стр. 18.
Текст мр Драгане Милорадовић из Историјског архива
Пожаревац о догађајима који су претходили окупацији Пожаревца у Првом светском рату. У раду је дат кратак приказ
рада Ваздухопловне команде у Пожаревцу, почетка Макензенове офанзиве и „бежанији“ и предаји града Аустроугарском команданту. Иначе, у часопису је представљен део
рада који је објављен у монографији „Србија и Браничево у
Великом рату 1914-1918.“, коју су 2014. године издали Историјски архив Пожаревац и Војни архив.
52. З. В. : Представљена нова публикација Историјског
архива под називом Нахијски суд Пожаревац 1821-1839“ Место устројства правног поретка/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6430 (8. мај 2015),
стр. 2.
У свечаној сали Градског здања Историјски архив Пожаревац је, поводом обележавања два века од Другог српског
устанка, представио нови наслов у едицији „Зборници
докумената“ под називом „Нахијски суд Пожаревац 18211839“. Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић је истакла да податак да је пожаревачки суд
основан као први нахијски суд у Србији указује на значај
који је варош Пожаревац тада уживала у привредном, политичком и социјалном миљеу државе. О књизи је говорио
приређивач др Мирољуб Манојловић, који је напоменуо
да је Кнез Милош Обреновић највише учинио на преображењу Пожаревца од варошице у другу престоницу Србије.
53. Историјски архив Пожаревац-Нови наслов у едицији
“Научноинформативна средства о архивској грађи“.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3369 (19. мај 2015.) стр. 5.
Најава промоције наслова из едиције “Научно информативна средства о архивској грађи“, а поводом објављивања новог наслова ове едиције. До сада је објављено шест
наслова и то: „Удружење пожаревачких занатлија и раденика „Слога“ 1893-1950“, „Начелство Округа пожаревачког
1839-1922“, „Градско поглаварство Пожаревац 1922-1946“,
„Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“, „Збирка
Varia 1791-“ и „Начелство Среза звишког Кучево 1839-1918“.
Поменута едиција је установњена пре шест година у циљу
олакшавања истраживања архивске грађе корисницима
са једне стране, односно заштите архивске грађе, са друге
стране. Промоција поменуте едиције планирана је за 20.
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мај 2015. године у Галерији „Милена Павловић Барили“ у
Пожаревцу.
54. Представљена едиција Историјског архива Пожаревац-“Научноинформативна средства о архивској грађи“.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3370 (26. мај 2015.) стр. 7.
У Галерији „Милена Павловић Барили“ у Пожаревцу
представљено је шест наслова из едиције „Научноинформативна средства о архивској грађи“ Историјског архива
Пожаревац. Директорка др Јасмина Николић је истакла да
је поменута едиција установљена пре шест година са намером да се током сваке године објави по један том архивског
фонда који је сређен, обрађен, дигитализован и микрофилмован, а у циљу олакшавања истраживања архивске грађе
корисницима са једне стране, односно заштите архивске
грађе, са друге стране. О појединим насловима из едиције
говориле су мр Драгана Милорадовић и Наташа Милошевић Дулић, архивисти Историјског архива Пожаревац.
55. Семинар у организацији Историјског архива Пожаревац и Браничевског управног округа-Обезбеђивање
континуитета у заштити архивске грађе
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3370 (26. мај 2015.) стр. 7.
У организацији Историјског архива Пожаревац и Браничевског управног округа у пожаревачкој Градској управи одржан је семинар на тему „Заштита архивске грађе и
регистратурског (документарног) материјала у органима
управе и локалне самоуправе“. Семинар су отворили начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић и
директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, а предавање је одржала виши архивист Одељења за
заштиту архивске грађе ван архива Историјског архива Пожаревац, Јасмина Живковић, МА, која је присутне упознала
са потребом, значајем и методологијом заштите архивске
грађе и регистратурског материјала управних стваралаца.
56. З. В. : Сачувати сведочанства прошлости за будуће
генерације-Едиција из архива/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XVIII, бр. 6458 (5. јун 2015),
стр. 3.
У Галерији „Милена Павловић Барили“ представљено
је шест наслова из едиције „Научноинформативна средства
о архивској грађи“ Историјског архива Пожаревац. Директорка др Јасмина Николић је истакла да је поменута едиција
установљена пре шест година у циљу олакшавања истраживања архивске грађе корисницима, односно заштите архивске грађе. О појединим насловима из едиције говориле
су мр Драгана Милорадовић и Наташа Милошевић Дулић,
архивисти Историјског архива Пожаревац.
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далим од 1912. до 1920. године и пројекцијом документарног филма и представљањем монографије Историјског архива Пожаревца, Војног архива Министарства одбране РС
„Браничево у Великом рату 1914-1918. године“, а завршиће
се у октобру откривањем споменика српским јунацима 9.
Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије и изложбом и виртуелном изложбом Историјског архива Пожаревац „Стогодишњица одбране Стига 1915-2015.“
60. Милорадовић, Драгана: Историјски архив Пожаревац-Три тешке ратне пожаревачке године - Аустроугарска
и Бугарска окупација Пожаревца и Округа 1915-1918. (2.
део)/ Д. Милорадовић.
У: Сфера.-бр. 18 (јун/јул 2015) стр. 16.
Текст мр Драгане Милорадовић из Историјског архива
Пожаревац о окупацији Пожаревца за време Првог светског рата, најпре од стране Немаца, а затим Бугара. Текст
се бави животом у окупираном граду, даје осврт на привреду и насилну бугаризацију, која је спровођена од бугарских
власти. Иначе, у часопису је представљен део рада који је
објављен у монографији „Србија и Браничево у Великом
рату 1914-1918.“, коју су 2014. године издали Историјски архив Пожаревац и Војни архив.
61. З. В.: Награђен филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“- Добитник специјалне дипломе/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6521 (07. август 2015),
стр. 5.
Филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“
добио је специјалну диплому за учешће на 11. Међународном фестивалу документарних филмова и ТВ програма
„Победили смо заједно“, који је одржан у Севестопољу од
11. до 15. маја 2015. године. Филм је рађен у продукцији
Историјског архива Пожаревац и Центра за културу Пожаревац уз коришћење материјала Војног архива МО РС, Војног музеја и Програмског архива РТС-а. Продуцент филма
је др Јасмина Николић. Филм је режирао Драги Ивић. Монтажу филма радио је Бојан Николић, а сниматељ тона је Ведран Лукић.
62. З. В. : Обележена 100. годишњица одбране Стига-Од Рама до Крфа/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6584 (09. октобар
2015), стр. 1 и 7.
У селу Раму, Општина Велико Градиште одржана је централна манифестација за овај део Србије поводом обележавања стогодишњице од борби за одбрану Стига у Првом
светском рату, под називом „Од Рама до Крфа-до последњег
човека“. Тим поводом откривен је споменик српским јуна-
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57. З. В. : Историјски архив отворио врата за све грађане-Благо на дохват руке/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6465 (12. јун 2015),
стр. 7.
У оквиру обележавања Међународног дана архива
Историјски архив Пожаревац је и ове године организовао
манифестацију Дан отворених врата под слоганом „Ја волим архив“. Тим поводом депо Историјског архива Пожаревац био је отворен за све грађане. Поред промовисања
архивске грађе, циљ ове манифестације је привлачење
што већег броја корисника и дародаваца који ће из својих
личних архива поклонити Историјском архиву Пожаревац
важна архивска документа и на тај начин употпунити фондове пожаревачког архива. Као и прошле године, депо
Историјског архива Пожаревац посетили су организовано ученици свих основних школа са подручја града, затим
александровачка основна школа, Гимназија, Медицинска,
Пољопривредна, Економска школа из Пожаревца и Техничка школа из Костолца.
58. Историјски архив Пожаревац-Дан отворених врата.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3374 (23. јун 2015.) стр. 9.
Међународни дан архива у Историјском архиву Пожаревац обележен је 9. јуна. Тада је организована манифестација Дан отворених врата под слоганом „Ја волим архив“. Тим поводом депо Историјског архива Пожаревац био
је отворен за све грађане. Поред промовисања архивске
грађе, циљ ове манифестације је привлачење што већег
броја корисника и дародаваца који ће из својих личних
архива поклонити Историјском архиву Пожаревац важна
архивска документа. Депо Историјског архива Пожаревац
посетили су организовано ученици свих основних и већина
средњих школа.
59. З. В. : Сто година од борби за одбрану Стига у Првом
светском рату-Почаст ратницима/ З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6479 (26. јун 2015),
стр. 4 и 5.
Текст о припремама Браничевског управног округа,
Града Пожаревца и Општине Велико Градиште за обележавање стогодишњице од борби за одбрану Стига у Првом
светском рату. Тим поводом одржана је конференција за
медије на којој је представљен програм обележавања ове
важне годишњице. На конференцији су говорили градоначелник Пожаревца Миомир Илић, председник Општине
Велико Градиште Драган Милић и чланови Организационог
одбора. Сам програм одржавања почеће у јуну на Видовдан полагањем венаца на спомен обележје јунацима стра-
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цима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије,
који су погинули у херојској одбрани Стига 1915. године. На
свечаности су говорили државни секретар у Министарству
одбране Републике Србије Зоран Ђорђевић, председник
Општине Велико Градиште Драган Милић, градоначелник
Пожаревца Миомир Илић, председник Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова од 1914-1918. пензионисани пуковник Драгољуб Јуришић и у име награђених
директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић.
63. У Раму обележена стогодишњица одбране Стига у
Првом светском рату- Опростимо, али не заборавимо.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3390 (13. октобар 2015.)
стр. 17.
У селу Раму, Општина Велико Градиште одржана је свечаност поводом обележавања стогодишњице од борби за
одбрану Стига у Великом рату под називом „Од Рама до
Крфа-до последњег човека“. Тим поводом откривено је
спомен обележје српским јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије, који су погинули у херојској
одбрани Стига 1915. године. На свечаности су говорили државни секретар у Министарству одбране Републике Србије
Зоран Ђорђевић, председник Општине Велико Градиште
Драган Милић, градоначелник Пожаревца Миомир Илић,
председник Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова од 1914-1918. пензионисани пуковник Драгољуб
Јуришић и у име награђених директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић.
64. Миленковић Драган: Изложба Историјског архива
Пожаревац-Од трагедије до васкрснућа/Д. Миленковић.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3391 (20. октобар 2015.)
стр. 7.
Поводом обележавања стогодишњице Макензенове офанзиве на Србију и стогодишњице одбране Стига и
Браничева у галерији „Обојена светлост“ Центра за културу Пожаревац, отворена је изложба Историјског архива
Пожаревац под називом „Стогодишњица одбране Стига и
Браничева, на копну, води и ваздуху, 1915-2015“. Ауторски
тим пројекта чине др Јасмина Николић и мр Драгана Милорадовић из Историјског архива Пожаревац, мр Драган Шалер, професор Високе техничке школе струковних студија и
мр Небојша Ђокић из Института за војно-политичке студије
из Београда. Рецензент истоимене монографије је др Сузана Рајић, професор на катедри за историју Филозофског
факултета Универзитета у Београду. Изложбу је отворио пуковник Милорад Секуловић, директор Војног архива у БеоReview „ZAPISI” 5, Historical Archive Pozarevac

граду, а о изложби су говорили иницијатор и аутор пројекта
директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић и испред ауторског тима мр Драгана Милорадовић.
65. З. В. : Представљена најновија монографија Историјског архива Пожаревац- Јунаци балканског војишта/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6612 (06. новембар
2015), стр. 2.
Текст о промоцији монографије „Стогодишњица одбране Стига и Браничева-на копну, води и ваздуху, 1915-2015.“,
која је организована у Малој сали Центра за културу Пожаревац. У име издавача, Историјског архива Пожаревац,
присутнима се обратила директорка Историјског архива
Пожаревац др Јасмина Николић. О монографији су говорили аутори мр Драгана Милорадовић и мр Небојша Ђокић.
О књизи је говорила и рецензент проф. др. Сузана Рајић.
Представљање књиге пратила је истоимена виртуелна презентација, а програм је музички оплеменио ансамбл „Мозаик“ школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца.
66. Динић, Д: Представљена књига Историјског архива
Пожаревац „Стогодишњица одбране Стига и Браничева,
на копну, води и ваздуху, 1915-2015“-Откривање другачијег лица прошлости/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3394 (10. новембар 2015.)
стр. 7.
Поводом обележавања стогодишњице Макензенове
офанзиве на Србију и стогодишњице одбране Стига и Браничева Историјски архив Пожаревац је представио монографију „Стогодишњица одбране Стига и Браничева, на
копну, води и ваздуху, 1915-2015“. Књига је настала као резултат истраживања врсних научних посленика, историчара
и архивиста и посвећена је балканском војишту уочи и током Макензенове офанзиве на Србију у јесен 1915. године.
У име издавача -Историјског архива Пожаревац, присутнима се обратила директорка Историјског архива Пожаревац
др Јасмина Николић. О монографији су говорили аутори мр
Драгана Милорадовић и мр Небојша Ђокић. О књизи је говорила и рецензент проф. др. Сузана Рајић. Представљање
књиге пратила је истоимена виртуелна презентација, а програм је музички оплеменио ансамбл „Мозаик“ школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
из Пожаревца.
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68. Милорадовић, Драгана: Историјски архив Пожаревац-Три тешке ратне пожаревачке године (3. и 4. део)/Д.
Милорадовић.
У: Сфера.-Год. II, бр. 20 (децембар/јануар 2015/2016.)
стр. 18.
Текст мр Драгане Милорадовић из Историјског архива
Пожаревац о животу у окупираном Пожаревцу за време
Првог светског рата. Текст се бави животом у окупираном
граду, исхраном становништва и положајем жене у овим
условима. Иначе, у часопису је представљен део рада који
је објављен у монографији „Србија и Браничево у Великом
рату 1914-1918.“, коју су 2014. године издали Историјски архив Пожаревац и Војни архив.
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69. Памћењем и чувањем архивске грађе против заборава.
У: Нова реч.-Год. 4, бр. 35 (јануар 2016.), стр. 14.
Текст је посвећен планираним активностима Историјског архива Пожаревацу 2016. години. У разговору са
директорком Историјског архива Пожаревац, др Јасмином
Николић представљени су планови у области издавачке
делатности, изложбене делатности, представљању књига,
учешћу на конференцијама, стручним и научним скуповима у земљи и иностранству и планираним манифестацијама
у 2016. години.
70. М. П. У организацији Историјског архива Пожаревац – Изложба у част победе над фашизмом/М. П.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3407 (09. фебруар 2016),
стр. 21.
Најава отварања изложбе Историјског архива Пожаревац у част седамдесетогодишњице од победе над фашизмом, под називом „Србија и Пожаревац у Другом светском
рату 1941-1944.-Окупациона управа, избеглице и просвета-“ у галерији „Обојена светлост“ Центра за културу Пожаревац.
71. В.: Презентација поводом 70 година од победе над
фашизмом-Пожаревац под окупацијом/В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6710 (12. фебруар
2016), стр. 4.
Текст је најава изложбе Историјског архива Пожаревац
под називом „Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941-1944.-Окупациона управа, избеглице и просвета-“која
ће бити отворена у Галерији „Обојена светлост“ Центра за
културу Пожаревац, а поводом обележавања 70. годишњице од победе над фашизмом. Изложба је настала као резултат једногодишњег истраживања архивске грађе Војног архива Министарства Одбране Републике Србије, Архива Југославије, Архива Србије, Историјског архива Пожаревац,
Историјског архива Београда и Програмског архива РТС.
Поменута изложба је део мултимедијалног пројекта, који
поред изложбе архивских докумената и фотографија, обухвата виртуелну изложбу, сет разгледница и монографију
под истим називом. Изложбу ће отворити проф. др Предраг
Марковић са Института за савремену историју у Београду.
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67. Динић, Д: Историјски архив Пожаревац у 2015. години-Богата издавачка и изложбена делатност/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXX, бр. 3401/2 (30. децембар 2015.)
стр. 12.
Текст о активностима Историјског архива Пожаревац
током 2015. године. Активности архива биле су усмерене
на издавачку делатност, изложбену делатност, међународну сарадњу, дигитализацију и микрофилмовање архивске грађе... У претходној години раније устројене едиције
допуњене су новим издањима. Што се тиче изложбене делатности претходну годину су обележила гостовања мултимедијалног пројекта „Србија и Браничево у Великом рату,
1914-1918.“, као и свечаност представљања мултимедијалног пројекта „Стогодишњица одбране Стига и Браничева,
на копну, води и ваздуху, 1915-2015“ у Пожаревцу, Великом
Градишту, Раму и Жабарима. У част обележавања двестогодишњице од Другог српског устанка у свечаној сали градског здања представљен је зборник докумената под називом „Нахијски суд Пожаревац 1821-1839. године“. У мају је
организован семинар о заштити архивске грађе и регистратурског материјала насталог радом органа управе и локалне самоуправе на територији Браничевског управног округа, као и обележавање Међународног дана архива, сада
већ традиционалном манифестацијом „Дан отворених врата архива“. Годину су обележила учешћа на Међународним
конференцијама у Словенији и Трсту, а као резултат овако
успешног рада уследила су бројна признања и награде.

Наташа Милошевић Дулић

72. Динић, Д: Отворена изложба „Србија и Пожаревац
у Другом светском рату1941- 1944.-Окупациона управа,
избеглице и просвета“-Аутентични трагови времена/Д.
Динић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3408 (18. фебруар 2016),
стр. 1 и 5.
Поводом обележавања 70. годишњице од победе над
фашизмом, у Галерији „Обојена светлост“ Центра за културу, отворена је изложба Историјског архива Пожаревац под
називом „Србија и Пожаревац у Другом светском рату 19411944.- Окупациона управа, избеглице и просвета-“, аутора
Јасмине Живковић, Мср, Слободанке Цветковић, архивиста
Историјског архива Пожаревац и др Маријане Мраовић из
Војног архива Министарства Одбране Републике Србије.
Настала је као резултат једногодишњег истраживања архивске грађе Војног архива Министарства Одбране Републике
Србије, Архива Југославије, Архива Србије, Историјског архива Пожаревац, Историјског архива Београда и Програмског архива РТС. Изложбу је отворио историчар проф. др
Предраг Марковић са Института за савремену историју у
Београду, а о изложби су говорили директорка Историјског
архива Пожаревац др Јасмина Николић и испред ауторског
тима др Маријана Мраовић и Јасмина Живковић, Мср.
73. З. В. : Изложба „Србија и Пожаревац у Другом светском рату“-Доба окупације у сликама/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6717(19. фебруар
2016), стр. 4 и 5.
Текст о свечаности отварања изложбе Историјског архива Пожаревац поводом обележавања 70. годишњице од
победе над фашизмом. Наиме, у Галерији „Обојена светлост“ Центра за културу, отворена је изложба Историјског
архива Пожаревац под називом „Србија и Пожаревац у
Другом светском рату 1941-1944.- Окупациона управа, избеглице и просвета-“, аутора Јасмине Живковић, Мср, Слободанке Цветковић, архивиста Историјског архива Пожаревац и др Маријане Мраовић из Војног архива Министарства
Одбране Републике Србије. Изложбу је отворио историчар
проф. др Предраг Марковић са Института за савремену
историју у Београду. Отварању су присуствовали градоначелник Миомир Илић, председник Скупштине Бане Спасовић, генерал-потпуковник Ђокица Петровић, командант Команде за обуку Војске Србије, представници Војске Србије
Гарнизона Пожаревац, Епархије браничевске, медији, као
и многобројни грађани.

Review „ZAPISI” 5, Historical Archive Pozarevac

74. Документарна поставка о Другом светском рату –
Изложба отворена до 10. марта.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3409 (23. фебруар 2016),
стр. 2.
Текст о изложби „Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941-1944.-Окупациона управа, избеглице и
просвета-“, која је настала као резултат једногодишњег
истраживања архивске грађе Војног архива Министарства
Одбране Републике Србије, Архива Југославије, Архива
Србије, Историјског архива Пожаревац, Историјског архива Београда и Програмског архива РТС, а која је допринос
Историјског архива Пожаревац чувању сећања на ратна
страдања и подвиге ослободилаца.
75. Милановић, Д: Сарадња Историјског архива Пожаревац и Народне библиотеке у Жабарима-Изложба о задругарству/Д. Милановић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3410 (01. март 2016), стр. 11.
Текст о успешној сарадњи Историјског архива Пожаревац и Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ у
Жабарима, која је настављена гостовањем изложбе ИАП
„Задругарство у Пожаревачком округу до 1941. године“.
Поменута изложба је настала на основу истраживања архивске граће која се чува у Историјском архиву Пожаревац
и у Архиву Србије, а која сведочи o оснивању и развијању
задруга и задружних организација у Пожаревачком округу. Нарочиту пажњу привукла су документа која се односе
на оснивање и рад Моравске задруге за кредит и штедњу у
Александровцу, која је са територије Општине Жабари.
76. Историјски архив Пожаревац-Сведочење о страдањима.
У: Нова реч.-Год. 4, бр. 37 (март 2016.), стр. 10.
У част седамдесет година од победе над фашизмом, у
малој сали Центра за културу Пожаревац одржана је промоција монографије „Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941-1944.- Окупациона управа, избеглице и
просвета-“, аутора Јасмине Живковић, Мср. и Слободанке
Цветковић, архивиста Историјског архива Пожаревац и др
Маријане Мраовић из Војног архива Министарства Одбране Републике Србије. О монографији су поред аутора говорили директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић и др Зоран Јањетовић, виши научни саветник
Института за новију историју Србије.
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ве. Кроз сва четири броја до сада су објављена 134 стручна
и научна рада. Испред сарадника о часопису су говорили
виши архивиста Историјског архива Пожаревац мр Драгана Милорадовић и др Ивана Крстић Мистриџеловић са Катедре националне историје Криминалистичко-полицијске
академије у Београду.
80. Динић, Д.: Представљена монографија и изложба „Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941-1944-окупациона управа, избеглице, просвета“ у
Дому војске у Београду-Сведочанство искушења и победе/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3418/9 (28. април 2016.)
стр. 11.
Поводом 75 година од почетка Другог светског рата у
Југославији и 70 година од победе над фашизмом, Медија
центар „Одбрана“ и Историјски архив Пожаревац представили су, у Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду, монографију и изложбу „Србија и Пожаревац у Другом
светском рату 1941-1944-окупациона управа, избеглице,
просвета“, аутора др Маријане Мраовић, Јасмине Живковић, МА и Слободанке Цветковић. Монографија је дело
групе аутора из Историјског архива Пожаревац и Војног архива Министарства одбране Републике Србије, настала као
резултат једногодишњег истраживања архивске грађе Војног архива, Архива Југославије, Архива Србије, Историјског
архива Пожаревац, Историјског архива Београда и Програмског архива Радио Телевизије Србије. Представљању
монографије и изложбене поставке, осим бројних поштовалаца историје, ученика и студената, присуствовали су и
представници Председништва Републике Српске, Генералштаба Војске Србије, Гарнизона Пожаревац, Министарства
одбране, Војног архива, РТС-а, Архива Београда, Архива
Србије, Архива Сомбора, Архива Пожаревца, питомци и
професори са Криминалистичко-полицијске академије у
Београду.
81. Др Јасмина Николић поново на челу Историјског
архива Пожаревац – Искуство и стручност на првом месту.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3424 (07. јун 2016.) стр. 8.
Текст посвећен именовању др Јасмине Николић за директорку Историјског архива Пожаревац. Приликом избора имало се у виду њено искуство, успешност у раду, организацији и руковођењу и висока стручност у области архивистике, етнологије и антропологије, што је поткрепљено
објављивањем њене професионалне биографије.
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77. М. П. : Нови издавачки подвиг Историјског архива
Пожаревац – Допринос култури трајања и сећања/М. П.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3415 (5. април 2016.) стр. 5.
У пожаревачком Центру за културу одржана је промоција монографије „Србија и Пожаревац у Другом светском
рату 1941-1944.-Окупациона управа, избеглице и просвета-“поводом обележавања седамдесетогодишњице од
победе над фашизмом. Пројекат „Србија и Пожаревац у
Другом светском рату 1941-1944.- Окупациона управа, избеглице и просвета-“обухвата изложбену поставку, виртуалну презентацију докумената, сет разгледница из едиције „Културна баштина“ и монографију. Као иницијатор
пројекта, идејни аутор и уредник монографије, о пројекту
и монографији је говорила директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић и др Зоран Јањетовић,
виши научни саветник Института за новију историје Србије у
Београду. Испред ауторског тима о избеглицама и пресељеницима говорила је Јасмина Живковић, Мср, а о просветним приликама колаборационистичке владе говорила је
Слободанка Цветковић.
78. З. В.: Историјски архив Пожаревац наставио стручну издавачку делатност – Представљен часопис „Записи“/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XIX, бр. 6773 (15. април 2016),
стр. 8.
У просторијама Историјског архива Пожаревац одржана је промоција часописа „Записи“, годишњака Историјског архива Пожаревац. О часопису је говорила директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић,
виши архивиста мр Драгана Милорадовић и проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић са Полицијско-криминалистичке
академије у Београду.
79. Динић, Д.: Представљен нови број међународног
часописа „Записи“-Својеврсни дијалог са прошлошћу и
будућношћу/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3417 (19. април 2016.) стр. 15.
Текст о промоцији четвртог броја Међународног стручног часописа „Записи“, годишњака Историјског архива
Пожаревац, одржаној у Историјском архиву Пожаревац
на конференцији за медије. О часопису је говорила директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић.
Истакла је да су при покретању првог броја часописа поред
сарадника из Србије окупљени и сарадници из земаља у
окружењу. Сва четири броја се састоје из пет тематских целина: архивистика; историографија; из рада архива; међународна архивска и културна сарадња и прикази и распра-
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82. Динић, Д. : Обележен Међународни дан архива-“Архиви, хармонија и пријатељство“/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3425 (14. јун 2016.) стр. 9.
Текст о обележавању Међународног дана архива у
Историјском архиву Пожаревац. Тим поводом Историјски
архив Пожаревац је отворио врата свог депоа за све заинтересоване. Циљ овог пројекта је информисање и подстицање информисања грађана, пре свега школске омладине
о архивима и архивској грађи. Ове године је манифестација „Дан отворених врата архива 2016“ одржана под слоганом “Архиви, хармонија и пријатељство“. Манифестација
је одржана у депоу Историјског архива Пожаревац-Стара
касарна-Павиљон 4. Тим поводом депо су посетили и присуствовали поменутој манифестацији председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић, заменик председника
Скупштине града Милић Јовановић, чланови Градског већа,
али и бројни предшколци и ученици основних и средњих
школа.
83. З. В.: Четврти пут за редом организована манифестација „Дан отворених врата архива 2016“-Пожаревачки
архив за пример и углед/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XX, бр. 6836 (17. јун 2016),
стр. 3.
Поводом Међународног дана архива, 9. јуна, Историјски архив Пожаревац, као члан европске породице архива,
четврти пут заредом, организовао је манифестацију „Дан
отворених врата архива 2016“, под слоганом „Архиви, хармонија, пријатељство“. Циљ овог пројекта је информисање
грађана, пре свега школске омладине, о архиву и архивској
грађи. Манифестација је реализована у објекту депоа Историјског архива Пожаревац-Стара касарна-Павиљон 4, а
скупу су поред предшколаца, ученика основних и средњих
школа присуствовали и председник Скупштине града Пожаревац Бојан Илић, заменик председника градске Скупштине Милић Јовановић, као и чланови Градског већа.
84. Динић, Д. : Нова изложба Историјског архива Пожаревац – Осврт на историју својинских односа/Д. Динић.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3426 (21. јун 2016.) стр. 7.
У Галерији „Обојена светлост“ Центра за културу Пожаревац отворена је изложба архивских докумената „Правно уређење и заштита својинских односа у Пожаревачком
округу од 1833. до 1941. године“. Тиме је обележено 190
година правне регулације својинских односа и 180 година
геодетске струке у Србији. Историјски архив Пожаревац је
овом изложбом представио историјско-хронолошки преглед својинских односа на непокретностима у нашем крају,
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утемељен на сачуваној архивској грађи. Поред бројних
званица свечаности отварања изложбе присуствовали су
заменик председника Скупштине града Пожаревац Милић
Јовановић са сарадницима, чланови Градског већа, директори јавних предузећа и установа.
85. Д. М.: Поводом Међународног дана архива – Отворена врата историје/Д. М.
У: Нова реч.-Год. 4, бр. 40 (јун 2016.), стр. 5.
Текст посвећен обележавању Међународног дана архива у Историјском архиву Пожаревац манифестацијом „Дан
отворених врата архива 2016“, ове године организованој
под слоганом „Архиви, хармонија, пријатељство“. Циљ
организовања овакве манифестације је да се грађанство
и школска омладина непосредно упознају са пословима
које обавља Архив, у смислу чувања и смештаја архивске
грађе и инфорисања и подстицања интересовања грађана
и школске омладине за архивску грађу и начине на које се
она чува, као и начине прикупљања архивке грађе. Манифестација је реализована у објекту депоа Историјског архива Пожаревац-Стара касарна-Павиљон 4, а скупу су присуствовали предшколци, ученици основних и средњих школа,
као и председник Скупштине града Пожаревац Бојан Илић,
заменик председника градске Скупштине Милић Јовановић
и чланови Градског већа.
86. Д. М.: Изложба Историјског архива Пожаревац –
Пожутеле тапије у „Обојеној светлости“/Д. М.
У: Нова реч.-Год. 4, бр. 40 (јун 2016.), стр. 5.
У Галерији „Обојена светлост“ пожаревачког Центра за
културу отворена је изложба Историјског арива Пожаревац под називом „Правно уређење и заштита својинских
односа у Пожаревачком округу од 1833. до 1941. године“.
Изложба је подељена на четири целине, у оквиру којих су
представљене тапије од 1833. до 1906. године, тестаменти,
уговори, сведочанства, судске „тербе“ као основ својинских односа, катастарски операт и премер од 1837. до 1937.
године и земљишна књига из 1934. године. Аутори ове изложбене поставке су виши архивисти Историјског архива
Пожаревац мр Драгана Милорадовић и Јасмина Живковић,
а аутори каталога Живорад Сарафиновић и Нада Љушић.
Изложбу је отворио члан Градског већа Дејан Крстић, а
поред бројних гостију, свечаности отварања присуствовали су и заменик председника Скупштине града Пожаревац
Милић Јовановић са сарадницима, чланови Градског већа,
директори јавних предузећа и установа.
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подацима везаним за објекат и оригиналном техничком
документацијом и фотографијама. Ту су, између осталих,
документа о изградњи Дома Трговачке омладине, основне
школе „Краљ Александар Први“, Цветног трга, Споменика
војнику, Пожаревачке гимназије-данас школа „Доситеј Обрадовић“, техничка документација о реконструкцији и доградњи Цркве Св. Николе, Саборне цркве, Задружног дома,
као и изградњи бројних приватних пословних и приватних
објеката. Свечаност отварања изложбе су музички оплеменили тамбураши, чији је наступ дочарао градски дух Пожаревца из периода коме је изложба посвећена.
91. Пројекат Историјског архива Пожаревац „Архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата“ - Драгоцени извори сазнања о архитектури.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3437 (06. септембар 2016.)
стр. 9.
У оквиру пројекта под називом „Архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата“, аутора Слободанке
Цветковић, Наташе Милошевић Дулић и Петра Винкића,
Историјски архив Пожаревац представио је у Градској галерији изложбу, виртуалну изложбу и публикацију под овим
називом. Одабрани приватни и јавни објекти Пожаревца
представљени су на изложбеним паноима, са основним подацима везаним за објекат и оригиналном техничком документацијом и фотографијама. Изложбу је отворио председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић, а свечаности
отварања изложбе присуствовали су заменик председника
Скупштине града Милић Јовановић, чланови Градског већа,
представници Министарства правде, Министарства просвете, Војске Србије, Епархије Браничевске, Округа Браничевског, града Ваљева. Програм отварања изложбе употпуњен
је наступом пожаревачког ансамбла „Мерак“.
92. Историјски архив -Архитектура између два рата.
У: Нова реч.-Год. 4, бр. 42 (6. септембар 2016.), стр. 18.
У Галерији савремене уметности у Пожаревцу отворена је изложба и представљен мултимедијални пројекат
Историјског архива Пожаревац под називом „Архитектура
Пожаревца у периоду између два светска рата“. Изложбу
је отворио председник Скупштине града Пожаревца Бојан
Илић, а о изложби су говориле директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић и испред ауторског
тима архивиста Слободанка Цветковић. Програм отварања
изложбе употпуњен је наступом пожаревачког ансамбла
„Мерак“.
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87. Милорадовић, Драгана: Историјски архив Пожаревац-Три тешке ратне пожаревачке године Живот у окупираном граду (5. део)/Д. Милорадовић.
У: Сфера.-Год. II, бр. 22 (јун/јул 2016.) стр. 14.
Наставак текста мр Драгане Милорадовић из Историјског архива Пожаревац о животу у окупираном Пожаревцу за време Првог светског рата. Текст се бави животом
у окупираном граду, пословима којима се бавило становништво које је остало у окупираном граду, али и животом
деце чије је безбрижно одрастање прекинуо рат и донео
им изнуђено брзо одрастање. Иначе, у часопису је представљен део рада који је објављен у монографији „Србија и
Браничево у Великом рату 1914-1918.“, коју су 2014. године
издали Историјски архив Пожаревац и Војни архив.
88. З. В.: На смотри филмског сценарија у Врњачкој
Бањи – Пожаревачки архив отвара Фестивал.
У: Браничево Данас. Год. XX, бр. 6892 (12. август 2016),
стр. 8.
Изложба „Филмови које смо волели – 1947-1980“ Историјског архива Пожаревац отвара 40. Фестивал филмског
сценарија у Врњачкој Бањи. Покровитељи фестивала су
Министарство културе и Општина Врњачка Бања, а организатор гостовања изложбе је Културни центар Врњачке
Бање. Изложба ће бити постављена у Замку културе – Дворац Белимарковић у Врњачкој Бањи.
89. У Врњачкој Бањи изложба Историјског архива Пожаревац-Филмови које смо волели, 1946-1980“.
У: Реч народа.-Год. LXXI, бр. 3435 (23. август 2016.) стр. 11.
Вест о отварању изложбе Историјског архива Пожаревац „Филмови које смо волели, 1946-1980“ у Врњачкој
Бањи. Овом изложбеном поставком Историјског архива Пожаревац, као и пројекцијом филма „Дневник машиновође“
отпочео је 40. јубиларни Фестивал филмског сценарија.
Изложба је постављена у Замку културе-Дворац Белимарковић у Врњачкој Бањи.
90. З. В.: Како се некада градило у Пожаревцу/З. В.
У: Браничево Данас. Год. XX, бр. 6913 (02. септембар
2016), стр. 5.
У Галерији савремене уметности на Старом корзоу у
Пожаревцу, отворена је изложба Историјског архива Пожаревац „Архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата“. Изложба је део мултимедијалног пројекта Историјског архива Пожаревац, кога поред изложбе чине виртуелна изложба, каталог и сет архивских фотографија-разгледница. Одабрани приватни и јавни објекти Пожаревца
представљени су на изложбеним паноима, са основним
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РЕЗИМЕ
Рад је резултат истраживања чланака о Историјском архиву Пожаревац, који су објављени у локалној периодици,
а у циљу комплетирања раније започете библиографије и
стицања комплетне слике о праћењу рада Историјског архива Пожаревац, као једне од најзначајнијих установа културе у Браничевском округу и шире, у штампаним медијима.
На основу анализе објављених чланака може се закључити
да је рад Историјског архива Пожаревац добро испраћен у
штампаним медијима, односно да је шира јавност могла да
се информише о веома успешном раду ове Установе у протекле четири године, захваљујући коме је сврстана у водеће
архиве у Србији и добитник је бројних награда и признања
која сведоче о успешном раду.
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