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МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Проходност ка Европи
n На Конференцији је своје радове изложило 35 стручњака из
Србије, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске,
Русије и Црне Горе
n Историјски архив Пожаревац обележио седам деценија постојања и рада и седам година националног научног часописа
„Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац“

У

организацији
Историјског архива Пожаревац,
а
под
покровитељством Града, 13. и 14.
јуна, у Пожаревцу је одржана Међународна научна конференција
„Архиви у трећем миленијуму –
вечна исходишта историје“, која је
окупила велики број стручњака,
представника архива из Србије и
иностранства. Осим размене искустава међу стручњацима, била је
ово уједно и прилика да се учесници конференције упознају са одређеним технолошким новинама у
архивистици. Учешће је узело 35
стручњака из Србије, Словеније,
Македоније, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Русије и Црне Горе.
Иначе, Међународна научна
конференција једна је у низу пратећих манифестација у оквиру прославе
седамдесетогодишњице
Историјског архива Пожаревац и
седам година националног научног
часописа „Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац“.

пројектима и отвореним стручним
питањима. Директорка др Јасмина
Николић истиче да на том и таквом
путу мисије, потписани протоколи
о међународној сарадњи имају и
имаће за циљ спровођење заједничких тежњи на унапређењу сарадње
на пољу архивске науке и струке,
научно – истраживачки рад и сарадњу између институција – потписница протокола и самих
архивиста.

СРПСКИ БРЕНД СВЕТСКЕ
АРХИВИСТИКЕ

Излажење часописа „Записи“,
са друге стране, део је ширег процеса отварања домаће науке и успостављања
квалитетније
комуникације и размене вредности
и резултата стручног и научног
рада. Часопис служи као дијалог са
прошлошћу, али и са временом које

Организатор Конференције,
Историјски архив Пожаревац је
утицајна, у међународним круговима уважавана институција. Препознатљив је по рапидном

Са отварања Конференције

Присуствовао велики број гостију
Отварању Међународне научне конференције присуствовали
су: Саша Клепић, директор Државног архива Босне и Херцеговине, Кирил Петров, директор Државног архива Републике Македоније са сарадницима, др Живана Хеђбели, директорка
Државног архива Загреб са сарадницима, изасланик Браничевске
епархије Дејан Ивковић, Драган Вучићевић, председник Вишег
суда у Пожаревцу, Драган Рупар, виши јавни тужилац у Пожаревцу, представници Министарства унутрашњих послова - професори са Криминалистичко-полицијске академије у Београду,
представници Факултета безбедности Универзитета у Београду, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Александар Ђокић, начелник
Браничевског управног округа, Бојан Илић, председник Скупштине Града Пожаревца са сарадницима, чланови Градског већа
Весна Пејић, Дејан Крстић, Саша Глуваков, Драган Радовановић,
др Момчило Исић и др Зоран Јањетовић са Института за новију
историју Србије у Београду, др Милан Терзић, директор Архива
Југославије са сарадницима, др Маријана Мраовић, начелник у
Војном архиву Министарства одбране Републике Србије, др Радован Пилиповић, директор Архива Српске Православне Цркве
у Београду са сарадницима, директор Историјског архива Ужице
Жељко Марковић, директор Историјског архива Зајечар Велибор
Тодоров, в.д. директора Историјског архива Панчево Душан Миловановић са сарадницима, директорка Историјског архива Краљево Весна Милојевић са сарадницима, директорка Историјског
архива Ниш Иванка Станчевски са сарадницима, директор Историјског архива Сремска Митровица Дејан Уметић са сарадницима, директор Историјског архива Јагодина Миодраг
Марковић са сарадницима, директорка Историјског архива
Пирот Ивана Костадиновић са сарадницима, директор Историјског архива града Новог Сада мр Петар Ђурђев, представници
Архива Војводине, Архива Србије, Историјског архива Крушевац,
Историјског архива Врање...
напретку, изузетној динамици
усвајања најсавременијих метода
рада и њиховој имплементацији,
као и по својим изложбама, издавачкој делатности, атрактивним

сти, а у њиховој основи увек су историјски извори, чувани у установама као што су архиви.
-Архиви морају да се позиционирају на место важног и незаобилазног фактора у свакој држави, у
актуелним процесима трансформације друштва у друштво засновано
на знању, са основним циљем да
померају друштво ка бољој будућности подстичући развој. Своје
место у данашњем времену, пожаревачки Архив проналази у идеји
отворености. Она је окренута не
само ка међународној сарадњи, институцијама из света науке, културе, медијима..., већ и ка
објављивању архивског богатства и
њиховом пласману у туристичке и

долази. Знање о прошлости увек
обогаћује наше колективно и персонално искуство, дешавања у садашњости чини разумљивим,
одређујући понашања у будућно-

културне програме града и региона... Пожаревачки Историјски
архив у свом трајању и успешном
раду, спајајући три века кроз архивску грађу коју чува и презентује, остварио је своју визију,
обезбедивши платформу за активно учешће на пољу културе и
науке на међународној сцени, а што
је сјајна прилика да се у Европској
унији бране боје, научни и стручни
интегритет града и државе, као и
могућност унапређења стручне сарадње са установама у другим градовима и државама у различитим
доменима. Српски је бренд светске
архивистике, због чега смо поносни, истакла је др Јасмина Николић.
Председник Скупштине Града
Бојан Илић, пожелевши успешан
рад учесницима конференције, а
честитајући јубилеј пожаревачком
Архиву, нагласио је да је Град поносан на резултате које је остварила
ова установа.
-Сваки град има свог амбасадора, а један од најбољих које поседује Град Пожаревац јесте
Историјски архив. Доказ за то свакако је и данашње присуство великог броја гостију, стручњака како
из Србије, тако и из иностранства,
поручио је Илић.
У формирању међународног
стручног Часописа „Записи“, велику улогу имају и инострани чланови редакције. Њихово активно
учешће у реализацији, директно
утиче и на квалитет објављених радова.
Саша Клепић, директор Државног архива Босне и Херцеговине,
сматра да су стручњаци са Међународне конференције послали јаке
поруке, да су донети прави и оствариви закључци. Он се, такође,
осврнуо и на значај међународне
сарадње архива, коју је неопходно
наставити у циљу постизања
бројних заједничких циљева.
Поздравне речи упутили су и
директор Државног архива Републике Македоније Кирил Петров и
директорка Државног архива За-

Стручни скуп од међународног значаја
греб др Живана Хеђбели која је напоменула да је у припреми седми
број часописа „Записи“, као и да су
реферати пожаревачких архивиста
присутни како у Србији, тако и
изван њених граница.
РАДОВИ И ПРЕДАВАЧИ
Првог дана Међународне научне конференције „Архиви у трећем миленијуму - вечна исходишта
историје“ представљени су радови
у области „Заштите и презентације
културног наслеђа“. Своје радове
изложили су: др Живана Хеђбели
(Хрватска) - „Сањају ли андроиди
електричне овце“, Саша Клепић и
мр Мерима Серхатлић Агаревић
(Босна и Херцеговина) – „Меша Селимовић у босанско - херцеговачком филмском стваралаштву – из
грађе Архива Босне и Херцеговине“, др Влатка Лемић (Хрватска)
– „Архиви и људи у дигиталном
свијету – интеракција, комплементарност и синергија“, проф. др П. П.
Класинац (Италија/Словенија) –
„Наука о архивистици – између
теорије и праксе“, проф. др М.
Ларин (Русија) – „Нормативни и
законодавни оквир апликација за
електронску документацију у Руској Федерацији“, Јована Димитријевић (Србија) – „Изазови у
заштити културних добара“, Слободанка Цветковић (Србија) –
„Евиденције о архивској грађи;
проблематика вођења и неопходност ажурирања“, Бојана Павловић,
мср. (Србија) – „Архивирање аудио
– визуелног садржаја: обрада и заштита документарних филмова у
Србији“, др Радован Пилиповић
(Србија) – „Синђелија као врста документа старе црквене администрације“, Вукота Вукотић (Црна
Гора) – „Издавачка дјелатност архива и процес објављивања архивске грађе“. Такође, у првом делу
Конференције предавања су одржали и Јована Гогић (Србија) –
„Књиге у фондовима Архива
Српске Православне Цркве, њихова структура и значај“, Јасмина
Живковић, мср. (Србија) – „Архивска грађа у приватном власништву и њена заштита у
Историјском архиву Пожаревац“,
Рената Минић, мср. и др (Србија) –
„Интернет у служби библиотекарства“, Наташа Милошевић
Дулић (Србија) – „Дигитализација
архивске грађе – искуства Историјског
архива
Пожаревац“,
Мирјана Степановић (Србија) –
„Библиотека Историјског архива
Пожаревац – Моћан културно –
информациони центар“, Милан
Станковић, мср. (Србија) – „Канцеларијско пословање у Србији 19.
века на примеру архивског фонда –
Начелство Среза Звишког Кучево,
1839-1918“.
У оквиру Конференције представљен је пројекат пожаревачког
Историјског архива и ПУ „Љубица
Вребалов“ - „Архив и вртићи – сликовница и бојанка“ и „Промотивни
дан Архива – откуп и поклон архивских докумената“. Такође, за све
учеснике и госте приређен је обилазак зграде Начелства и споменика Књазу Милошу, сталним
изложбама Историјског архива,

спомен-поставке „Два века Војске у
Браничеву“ у касарни „Генерал
Павле Јуришић Штурм“, као и поставке „Пожаревачки мир 1718 –
реплике медаља, гравира, слика и
карти“ у Галерији савремене уметности, уз стручно вођење представника Архива.
Другог дана Конференције,
током обраде теме „Сачувана историја – темељ будућности“, представљени су радови: мр Жељке
Дмитрус (Хрватска) – „Бела IV кроз
загребачке повеље од Златне буле
до новог вијека“, проф. др Радована
Радовановића и мр Небојше Ђокића (Србија) – „Борба за ослобођење Пожаревца“, др Мирољуба
Манојловића (Србија) – „Кнез
Милош и Пожаревац“, др Филипа
Крчмара (Србија) – „Велики Бечкерек и Уједињена омладина српска“,
проф. др Иване Крстић Мистриџеловић (Србија) – „Скупштински
избори у Пожаревачком округу у
првом периоду важења Устава од
1888. године (1888-1894)“, др Драгане Милорадовић (Србија) –
„Антрополошко виђење жена са
маргина друштва – осуђенице женског затвора у Пожаревачком казненом заводу у 19. веку“, мр
Невенке Кнежевић Лукић (Србија)
– „Криминалитет у Пожаревачком
округу (1905 - 1910)“, др Момчила
Исића (Србија) – „Материјално
страдање основних школа у Пожаревачком округу за време Првог
светског рата“, Мартина Матијашевића, мср. (Србија) – „Контекст једног
времена
–
политички
осуђеници у Забели 1929 – 1931“,
Биљане Папић (Србија) – „О занатлијама на подручју Барелића среза
пчињског округа Врањског од 1931.
до 1940. године“, др Маријане Мраовић и пуковника мр Зорана Вигњевића (Србија) – „Значај и улога
пропаганде у злочинима усташких
и поступцима клерикалних власти
према српском становништву у Независној Држави Хрватској“, Предрага Видановића (Србија) –
„Антифашистичко деловање у окупираном Пироту до краја 1942. године“,
проф.
др
Радована
Радовановића и мр Небојше Ђокића (Србија) – „Испорука борбених авиона и хеликоптера из
СССР-а Југословенском ратном
ваздухопловству 1960-1989. године“ и др Богдана Лекића (Србија)
– „Поводом новог покушаја територијалног ширења Хрватске на
рачун српског простора“.
Архив је на свом досадашњем
путу развоја установе и архивистичке науке, закључио да је међународна сарадња од огромног
значаја за вредновање досадашњих
резултата. Унапређење међународне сарадње и развој архивистике представља темељни елемент
за осигурање, то јест адекватну заштиту архивске грађе. Организатор
Међународне научне конференције
сматра да ће овај скуп умногоме одредити избор будућих тема на основу којих ће се још више
промовисати „Записи“, као национални научни часопис намењен
стручним круговима историчара,
архивиста... а у циљу размене
знања, искустава и промовисања
историјских чињеница.
М. П.

