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Андријана МАКСИМОВИЋ
НИПД „Реч народа“ Пожаревац
Србија

Прве четири и по деценије
Историјског архива Пожаревац
Библиографија новинских текстова
о ИАП од 1948. до 1992. године, са
анализом учесталости и садржаја
Сажетак: Рад је резултат истраживања окружног
новинског недељног листа „Реч народа“ Пожаревац у периоду од формирања Историјског архива Пожаревац, 1948.
године, до 1992. Тема су текстови посвећени Историјском
архиву Пожаревац, њихова учесталост и садржај. Намера је
да се предочи пут стасавања ове културне установе и однос
друштвене заједнице, пре свега, локалне, према драгоценој архивској грађи, почевши од послератних година, до у
наредне четири и по деценије. Свакако, реч је о само једном
од многих релевантних индиректних показатеља развоја
Историјског архива Пожаревац, без основаности уопштавања на тај начин изведених закључака, али, не мање вредних пажње. Библиографија садржи 32 јединице, изложене
по хронолошком реду објављивања, уз кратак приказ садржаја и анализу учесталости и садржаја текстова о пожаревачком Архиву на основу шест параметара.

у Србији изборио по ступању у 21. век, да би потом само
неколико година касније успешно искорачио и преко граница наше земље. Но, вратимо се периоду који нам је задат
- првих 45 година Историјског архива Пожаревац.
Библиографија за то раздобље садржи 32 јединице,
које су сређене по хронолошком редоследу објављивања,
уз кратак приказ садржаја. У интерпретацији је дат преглед
учесталости и садржаја текстова посвећених Историјском
архиву Пожаревац. Ауторка је приликом интерпретације
истраживачке грађе узела у обзир следећих шест параметара: укупан број издања „Речи народа“ од 1948. до 1992.
године; укупан број новинских издања „Речи народа“ са текстовима о ИАП; просечан број новинских страна на којима
је „Реч народа“ објављиван у години у којој су лоцирани
текстови о ИАП; број словних места посвећених ИАП; број
новинске стране на којој су поменути текстови пласирани;
и тема новинских текстова о ИАП.
Основни циљ јесте намера да се претходно побројаним
показатељима предочи пут стасавања једне од најзначајнијих установа у култури наше земље, која је од реално несагледивог значаја за сву историју. Резултате истраживања,
ауторка наводи уз напомену да је свесно начинила „преступ“, лативши се овако једностраног приступа у сагледавању
развоја Историјског архива Пожаревац, са уверењем да је
реч о значајном индиректном показатељу квалитета односа
друштвене заједнице, пре свега, локалне, у раздобљу од 1948.
до 1992. године, према драгоценој архивској грађи, архивистици као струци, архивској науци у замаху и свој историји.

Кључне речи: Историјски архив Пожаревац, архивска
грађа, Реч народа, библиографија, новински текст, параметри.

П

риликом израде библиографије новинских текстова
посвећених Историјском архиву Пожаревац (ИАП) у
завичајној периодици, истражено је раздобље од 1948.
до 1992. године. Обрађен је недељни новински лист „Реч
народа“ Пожаревац, који извештава са територије Браничевског округа, што је у складу са делокругом активности
пожаревачког Архива у том раздобљу, такође, с обзиром
на то да су написи о ИАП из тог доба малобројни у односу
на каснији период, као и на то да се ИАП за ширу „пажњу“
Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

181

Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

Андријана МАКСИМОВИЋ

Библиографија

1954.

Библиографија новинских текстова посвећених Историјском архиву Пожаревац, у раздобљу од 1948. до 1992.
године, садржи 32 јединице, све садржане у окружном
недељном новинском листу „Реч народа“ Пожаревац.
Током тих 45 година, написи о Историјском архиву Пожаревац лоцирани су у укупно 17 година, док ни једног трага
нема у следећим годинама: 1948, 1950–1952, 1957–1958,
1960–1965, 1967–1972, 1974–1975, 1977–1978, 1982–1983,
1986–1987, 1988. и 1991, с тим што „Реч народа“ није објављиван у периоду од 25. маја 1949. године, до 30. маја 1952.
године. У приказу библиографских јединица нису навођени
аутори пошто исти, у великом броју новинских текстова,
нису потписани.

6. ГРАДСКА АРХИВА НЕМА ПОГОДНИХ ПРОСТОРИЈА/
У: Реч народа - Год. VIII, бр. 291 (29. јануар 1954), стр. 6.
• Указује се на то да Архив у Пожаревцу ради под
немогућим условима и да је потребно хитно решити
питање простора.
7. ИЗЛОЖБА ГРАДСКЕ АРХИВЕ/
У: Реч народа - Год. VIII, бр. 299 (26. март 1954), стр. 2.
• Најава иложбе.
8. ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ГРАДСКЕ АРХИВЕ/
У: Реч народа - Год. VIII, бр. 300 (2. април 1954), стр. 2.
• Краћи извештај са отварања иложбе докумената из 19.
века, са освртом на добру посећеност.
9. Из Градског архива - ЈЕДАН ЗНАЧАЈАН ДОКУМЕНТ/
У: Реч народа - Год. VIII, бр. 320 (20. август 1954), стр. 4.
• Текст говори о значајном догађају за Архив у Пожа
ревцу, с обзиром на то да му је уступљен редак доку
мент, који употпуњује слику о Кнежевини Србији.

1949.

1. Прилози- ИЗ АРХИВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА/
У: Реч народа - Год. V, бр. 186 (21. јануар 1949), стр. 4.
• Текст садржи оригиналну архивску грађу из књига
„Записник седница Трговачког удружења у Пожаревцу,
од 5. јануара 1919. године, до 30. марта 1924. године“.
2. ИЗ АРХИВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА/
У: Реч народа - Год. V, бр. 187 (28. јануар 1949), стр. 3.
• Други део серијала текстова посвећених оригиналној
архивској грађи из књига „Записник седница
Трговачког удружења у Пожаревцу, од 5. јануара 1919.
године, до 30. марта 1924. године“.
3. ИЗ АРХИВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА/
У: Реч народа - Год. V, бр. 188 (4. фебруар 1949), стр. 3.
• Трећи део серијала текстова посвећених оригиналној
архивској грађи из књига „Записник седница
Трговачког удружења у Пожаревцу, од 5. јануара 1919.
године, до 30. марта 1924. године“.
4. ИЗ АРХИВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА/
У: Реч народа - Год. V, бр. 189 (11. фебруар 1949), стр. 4.
• Четврти и последњи део серијала текстова посвећених
оригиналној архивској грађи из књига „Записник
седница Трговачког удружења у Пожаревцу, од 5.
јануара 1919. године, до 30. марта 1924. године“.

1953.

5. АРХИВЕ ТРЕБА ЧУВАТИ/
У: Реч народа - Год. VII, бр. 255 (22. мај 1953), стр. 4.
• 
Значај писаних докумената и важност њиховог
одговарајућег чувања, као непроцењивог историјског
блага.
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1955.

10. ДРЖАВНИ АРХИВ И ЊЕГОВИ ПРОБЛЕМИ/
У: Реч народа - год. IX, бр. 361 (3. јун 1955), стр. 4.
• 
Пожаревачки и смедеревски крај имају богату
историју, што је условило да се у Пожаревцу оснује
Државни архив, као стручна и научна установа, међу
тим, прилике указују на то да друштвена заједница још
увек не увиђа значај архивске грађе, која се масовно
уништава, те се покреће питање заштите и обезбеђења
архивског материјала, уз напомену да само Државни
архив може вршити шкартирање.
11. ИЗЛОЖБА ДРЖАВНОГ АРХИВА У ПОЖАРЕВЦУ/
У: Реч народа - Год. IX, бр. 386 (18. новембар 1955), стр. 5.
• Изложба историјских докумената из 15, 18, 19. века, и
из периода два рата и народноослободилачке борбе.
12. АРХИВА НАЂЕНА У ОБОРУ/
У: Реч народа - Год. IX, бр. 388 (9. децембар 1955), стр. 4.
• 
Текст говори о недељи сакупљања архивског
материјала и необичним местима на којима је иста
пронађена.

1956.
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13. Уз „Недељу архива“- ПОЖАРЕВАЦ КРОЗ АРХИВСКА
ДОКУМЕНТА 19. И 20. ВЕКА/
У: Реч народа - Год. X, бр. 429 (28. септембар 1956), стр. 5.
• Текст је посвећен изложби архивских докумената из
19. и 20. века, међу којима је писмо Кнез Милошевог
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14. Из докумената пожаревачког архива - НЕВИЧНЕ РУКЕ
ИСПИСИВАЛЕ ИСТОРИЈУ/
У: Реч народа - Год. XIII, бр. 585, (15. октобар 1959), стр. 7.
• Текст посвећен списку имена породица страдалих у
концентрационим логорима, и имућним људима који
су нестајали.
15. ПУТ ГОРКИХ ПОБЕДА/
У: Реч народа- Год. XIII, бр.593 (11. децембар 1959), стр. 6.
• Поводом изложбе Историјског архива о развоју
радничког покрета и Комунистичке партије Југославије
у нашем крају.

1966.

16. АРХИВСКИ РАДНИЦИ СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ ПОЖАРЕВАЦ/
У: Реч народа - Год. XXII, бр. 896 (4. фебруар 1966), стр. 3.
• Поводом посете архивиста Пожаревцу, размене
искустава и даље сарадње.

19. За рационалније односе у култури - ШТА КАЖУ ОНИ
О КОЈИМА ЈЕ РЕЧ - Предраг Јевремовић/
У: Реч народа - Год. XXXI, бр. 1427 (17. децембар 1976),
стр. 10.
• Директор Међуопштинског историјског архива Пожаре
вац, Предраг Јевремовић упућује подршку рационали
зацији односа у култури, путем удруживања, истичући
да би то у великој мери допринело и рационализацији
трошкова, инсистирајући на економски и друштвено
оправданим критеријумима.

1979.

20. Нови садржаји наших културних установа - БИБЛИОТЕКА АРХИВА КАО ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈА/
У: Реч народа - Год. XXXIV, бр. 1526 (12. јануар 1979), стр. 5.
• Јавности се предочава обиље документације чуване у
ИАП, која је свима на раслолагању као извор обиља
врло ретких информација.

1980.

21. Са Регионалног саветовања архива Подунавског
региона - ПОТРЕБНИ НОВИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ/
У: Реч народа - Год. XXXV, бр. 1590 (28. април 1980), стр. 12.
• Указује се на неопходност обезбеђивања простора за
смештај архивске грађе, али и целокупан рад Архива,
како би се чувана документа квалитетно третирала.
22. Из рада Међуопштинског историјског архива – СМЕШТАЈ - ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ/
У: Реч народа- Год. XXXV, бр. 1602 (18. јул 1980), стр. 9.

1973.

17. У Пожаревцу – АРХИВ - ШТА ЈЕ ТО - Историјски архив
у Пожаревцу покрива подручје десет општина, али се
још увек суочава са проблемом смештајног простора/
У: Реч народа - Год. XXVIII, бр. 1240 (2. фебруар 1973),
стр. 9.
• Текст указује на сврху постојања установе попут ИАП, уз
напомену да су надлежности пожаревачког Архива на
разуђеној територији од десет општина, што је разлог
више да се озбиљно узме у обзир обезбеђивање
одговарајућег простора за смештај архивске грађе.

1981.

1984.

1976.

18. Дискусија о преднацрту програма развоја културе АРХИВ ПРЕД НОВИМ ЗАДАЦИМА/
У: Реч народа - Год. XXXI, бр. 1412 (27. август 1976), стр. 6.
• Међуопштински историјски архив Пожаревац нема
просторије за рад, чиме је онемогућена делатност
ове установе. Управник Предраг Јевремовић указује
на то да се „посао обавља у ненормалним условима“.
У овом тексту су такође најављена издања „Водич
кроз историјску грађу“, „Набрђе и Трњане у НОБ“,
монографија „Ђакова буна“ и збирка докумената
„Пожаревац у 19. веку“.
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23. Из рада Историјског архива - ПРОСТОР И ДАЉЕ
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ/
У: Реч народа - Год. XXXVI, бр. 1668 (17. новембар), стр. 9.
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24. Из активности Међуопштинског историјског архива
- ВЕЋЕ ОТВАРАЊЕ ПРЕМА СРЕДИНИ/
У: Реч народа - Год. XXXIX, бр. 1778 (28. фебруар 1984),
стр. 9.
• Указује се на оријентацију пожаревачког Међуопштинског
архива ка интензивнијем представљању архивске грађе
јавности кроз изложбене активности и публикације.
25. Значајно признање Међуопштинском историјском
архиву у Пожаревцу - ПЛАКЕТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА/
У: Р
 еч народа - Год. XXXIX, бр. 1797 (10. јул 1984), стр. 9
• Текст посвећен завређеном признању за остварење
програма стабилизације и штедње и за резултате у
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1959.

„кумашина“, првог новинара у Србији и творца Сре
тењског устава, Димитрија Давидовића, као и снимци
народног хероја Вељка Дугошевића, првог командира
Пожаревачког партизанског одреда.

Андријана МАКСИМОВИЋ

1985.

стручном раду, упркос врло тешким условима у којима
Међуопштински архив у Пожаревцу дела, са акцентом
на непостојећим смештајним капацитетима.

1992.
31. Историјски архив суочен са проблемима - РЕЗУЛТАТИ
ОСТВАРЕНИ У ТЕСКОБИ/
У: Реч народа - Год. XLVIII, бр. 2187 (3. март 1992), стр. 13.
• Рад доведен у питање. Нема довољно смештајног
простора, док се обим посла стално увећава. Отуда,
Архив пре седам година није примио старе матичне
књиге, управо због недостатка простора. Онемогућено
је остваривање програмских задатака ове културне
институције.
32. БИБЛИОТЕКА, АРХИВ И МУЗЕЈ ПРЕД ОСАМОСТАЉИВАЊЕМ/
У: Реч народа - Год. XLVIII, бр. 2226 (8. децембар 1992),
стр. 15.
• Поднет захтев за издвајање из Центра за културу, зарад
успешнијег рада, уз подсећање на то да ИАП ни после
четири деценије и даље нема решено питање простора
за чување непроцењивих података.

26. О заштити архивске грађе - ДОСТА ГРАЂЕ СЕ УНИШТАВА/
У: Р
 еч народа - Год. XL, бр. 1885 (23. април 1985), стр. 9.
• Указује се на недовољно смештајних капацитета, али,
подједнако, и на неадекватност постојећих, што битно
угрожава квалитетан рад ове установе и за последицу
има неповратну штету.
27. Из рада међуопштинског историјског архива ЈЕДИНИ БЕЗ СМЕШТАЈА/
У: Реч народа - Год. XL, бр. 1859 (8. октобар 1985), стр. 9.
• Текст говори о односу друштвене заједнице према
Архиву, с обзиром на то да је једини од установа без
одговарајућег смештаја, како у односу на остале
установе на простору локалне самоуправе, тако и у
односу на остале архиве у Србији.

1988.

28. Међуопштински историјски архив у овој години РЕШИЋЕ СЕ ПРОБЛЕМ СМЕШТАЈА/
У: Реч народа - Год. XLIII, бр. 1980 (9. фебруар 1988), стр. 9.
• Међуопштински историјски архив Пожаревац годинама
нема одговарајући смештај, међутим, наводи се да
се увелико ради на спровођењу одлуке и закључака
оснивача да се реши статус Архива, уз напомену да је у
Пожаревцу постигнута сагласност да се смештај реши
адаптацијом зграде бившег Музеја културне историје
и старог магацина.
29. Из активности Међуопштинског архива - ВЕЋЕ ПОВЕЗИВАЊЕ СА УДРУЖЕНИМ РАДОМ/
У: Реч народа - Год. XLIV, бр. 2012 (13. септембар 1988), стр. 9.
• Акценат је на позитивно оцењеним утврђеним смер
ницама рада Међуопштинског архива Пожаревац, у
којима је као основни оријентир прецизирано даље
повезивање са удруженим радом.

1990.

30. Са седнице СИЗ образовања и културе - ПОСЕБНИ
УСЛОВИ ЗА ЧУВАЊЕ ГРАЂЕ/
У: Реч народа - Год. XLVI, бр. 2081 (23. јануар 1990), стр. 9.
• Текст је посвећен закључку Заједнице архива Србије
о томе да је Међуопштински архив у Пожаревцу имао
најлошије услове за смештај архивске грађе у односу
на све регионалне архиве.
Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

Интерпретација
Приликом интерпретације истраживачке грађе, под
којом се подразумевају приказане библиографске јединице, анализирани су параметри, који су узети у обзир
као доступни и лако уочљиви читалачкој публици штампе,
а с обзиром на то да је штампа извор елемената анализе.
Издвојене параметре, ауторка посматра као индиректне
показатеље развоја Историјског архива Пожаревац и
односа друштва према сопственој историји, јер се иста најпре „исписује“ управо у архивима.
Параметри који су узети у обзир јесу следећи: 1) укупан
број издања „Реч народа“ од 1948. до 1992. године; 2) укупан број новинских издања „Реч народа“ са текстовима о
ИАП; 3) просечан број новинских страна на којима је „Реч
народа“ објављиван у години у којој су лоцирани текстови о
ИАП; 4) број словних места посвећених ИАП; 5) број новинске стране на којој су поменути текстови пласирани; 6) и
тема текстова о ИАП.
Резултати добијени по сваком од шест параметара
надаље ће бити интерпретирани, с тим што су параметри
1) и 2) посматрани кроз однос међусобног укрштања, што је
случај и са параметрима 3) и 4), с обзиром на то да би свако
њихово строго раздвајање „замаглило“ слику о третману који
је ИАП имао од 1948. до 1992. године у штампаним медијима.
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укупне делатности ИАП, уз објављивање и изворних докумената из фундуса ИАП, што оставља утисак пружања подршке стасавању и развоју ове установе. Међутим, од средине
педесетих година све чешће се говори о неадекватним просторним капацитетима, чак пропадању архивске грађе, док
обим послова ове установе рапидно нараста. Број текстова
посвећених изложбеним или издавачким активностима
ИАП своди се на око 30 процената, с тим што се уочава да је
делокруг изложбених активности, какве данас познајемо у
раду Историјског архива Пожаревац, тих година био својствен активностима Музеја у Пожаревцу. Културни живот,
судећи по написима у „Речи народа“, претежно је био орјентисан на домове културе, а доминантне новинске теме биле
су из области пољопривреде и индустријског развоја.

Закључак
На основу лоцираних библиографских јединица и анализе учесталости и садржаја новинских текстова о Историјском архиву Пожаревац, објављених у окружном недељном
новинском листу „Реч народа“ Пожаревац од 1948. до 1992.
године, може се закључити о тешком и врло спором развојном путу једне од најзначајнијих установа у култури наше
земље. Из учесталости новинских написа, која се своди на,
у просеку, један текст на сваке две и по године, потом, на
основу словних места, пласмана у новинама и садржаја,
који су доминантно посвећени недостатку основних услова
за рад, неадекватним и недовољним смештајним капацитетима, онемогућеном остваривању програмских задатака Историјског архива Пожаревац, може се закључити
о доминантној тенденцији занемаривања ове установе
и њене делатности, а, тиме, и све историје, чије „исписивање“ почиње, а неретко се и завршава, управо у архивима.
Свакако, овај је закључак неопходно узети у обзир у светлу ондашњих укупних послератних друштвених, политичких, социјалних, економских прилика, на уштрб културних.

РЕЗИМЕ:
Рад је резултат библиографског истраживања текстова
посвећених Историјском архиву Пожаревац, уз анализу
учесталости и садржаја истих, у периоду од формирања
Историјског архива Пожаревац, 1948. године, до 1992.
Предмет истраживања је окружни недељни новински лист
„Реч народа“ Пожаревац, чији је делокуруг рада идентичан
територијалним надлежностима Истријског архива
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Окружни недељни новински лист „Реч народа“ Пожаревац
извештава са територије Браничевског округа, што је такође
делокруг надлежности Историјског архива Пожаревац. Архив
је основан 1948. године, са којом почињу ова библиографија и
анализа, све до 1992. године. У посматраних 45 година, написи
о ИАП лоцирани су у укупно 17 година (не у континуитету), што
значи да је ИАП, у просеку, био тема у размацима од по две
и по године. За 45 година објављено је 2.098 бројева „Речи
народа“, док се текстови о ИАП појављују у 32 броја.
Број страна на којима је „Реч народа“ објављиван креће
се од 4 од 6, у раздобљу од 1948. до 1956. године, потом,
од 6 до 8 страна до седамдесетих година, а од седамдесетих на 10 до 12 страна, осамдесетих и до 16 страна, све до
1992. године, када број страна нараста на 16 до 20. Укупан
број словних места једне стране у „Речи народа“ у просеку
износи од 10.000 до 12.000 словних места (карактера). Текстовима о Историјском архиву Пожаревац посвећено је
углавном између 500 и 1.000 словних места, са изузетком
током следећих шест година: 1949. године (када број страна
новине износи 4), појављује се један напис на простору од
око 5.000 словних места и један од око 2.000; 1955. године
(број страна новине 6), један текст је објављен на око 1.500
словних места; 1956. године (број страна новине 6), присутан је један текст од око 5.000 карактера; 1959. године (број
страна новине 8), лоциран је један текст од 5.000 и један
од 2.000 словних места; 1973. године (број страна новине
10–12), објављен је један текст о ИАП на око 2.000 словних
места; и 1992 године (број страна новине 16–20), један се
текст о ИАП простире на око 2.000 карактера.
Стране на којима су пласирани садржаји посвећени
Историјском архиву Пожаревац претежно су последње и
подведене под област „култура“. Изузетак су прве године,
када су и новине објављиване на 4, касније на 6 страна, али
је и на тако малом броју страна ИАП добио место на странама број 2 и 3.
У новинским написима о Историјском архиву Пожаревац, доминантно се пажња посвећује проблемима смештајних капацитета, тако да је у укупно 32 библиографске
јединице, у око 45 процената текстова реч о недостатку простора и услова за рад. Међутим, хронолошки посматрајући
тематски след у раздобљу од четири и по деценије, уочавају
се промене у односу друштвене заједнице и јавности према
овој установи. Од оснивања Историјског архива Пожаревац, нарочито у првој деценији, новинским написима се
„обнародује“ сврха, значај, важност и циљеви постојања и
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Пожаревац. Ауторка напомиње да је реч о само једном од
многих релевантних индиректних показатеља развојног
пута Историјског архива Пожаревац, без основаности
уопштавања на тај начин изведених закључака, али, не мање
вредних пажње у сагледавању квалитета односа друштвене
заједнице, пре свега, локалне, у раздобљу од 1948. до 1992.
године, према драгоценој архивској грађи, архивистици као
струци, архивској науци у замаху и свој историји.
Библиографија садржи 32 јединице, које су сређене по
хронолошком редоследу објављивања, уз кратак приказ
садржаја. У интерпретацији је дата анализа учесталости
и садржаја текстова посвећених Историјском архиву
Пожаревац, израђена на основу шест параметара.
Резултати истраживања указују на тежак и врло
спор развојни пут једне од најзначајнијих установа у
култури наше земље. Из учесталости новинских написа,
која се своди на, у просеку, један текст на сваке две и
по године, потом, на основу словних места, пласмана
у новинама и садржаја, који су доминантно посвећени
недостатку основних услова за рад, неадекватним и
недовољним смештајним капацитетима, онемогућеном
остваривању програмских задатака Историјског архива
Пожаревац, може се закључити о доминантној тенденцији
занемаривања ове установе и њене делатности, а, тиме,
и све историје, чије „исписивање“ почиње, а неретко се и
завршава, управо у архивима. Свакако, овај је закључак
неопходно узети у обзир у светлу ондашњих укупних
послератних друштвених, политичких, социјалних,
економских прилика, на уштрб културних.

The First four and a half decades
of The Historical Archive of
Požarevac, the bibliography of journalistic

articles on HAP from 1948 till 1992, with
the analysis of frequency and content

Abstract: The work is the result of the survey of the county
weekly magazine „Reč Naroda“, in the period from the founding
of the Historical Archive in Požarevac, 1948 till 1992. The topic
of this work are the articles about the Historical Archive in
Požarevac, their frequency and content. The maim aim is to reveal
the creating of this cultural institution throughout the years and
Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

show the attitude of the local community towards the valuable
archival records, from the post war period, for the last four and a
half decades. It is evidently the issue of just one of many relavant
indirect proofs that the Historical Archive in Požarevac has been
developing greatly. However this is not the only relevant proof but
it is a rather important and worth attention. The bibliography has
32 units, following the publishing chronology, with the summary
and the analysis of frequency and content on the Požarevac
Archive, according to six parameters.
Key words: the Historical Archive in Požarevac, archival
records, „Reč Naroda“, bibliography, article, parameter

SUMMARY
This work is the result of bibliographic survey on the
articles about the Historical Archive in Požarevac, with the
analysis of frequency and content of the these articles from the
period of forming the Archive in 1948 untill 1992. The issue of
this survey is the weekly magazine, „Reč Naroda“, which had
the same interest as the Historical Archive of Požarevac. The
author mentions that it is one of many relevant indirect proofs
of the Archive’s development. It is a very significant view of the
quality of social relations within the community, local one in the
first place, and attitude towards the during the period of 1948
till 1992, the valuable archival records, archivistics, archive
discipline from its early history. The bibliography has 32 units,
following the publishing chronology, with the summary and the
analysis of frequency and content on the Požarevac Archive,
according to six parameters. The survey results show that the
development of one of the most significant cultural institutions
in our country had been slow and difficult. From the frequent
articles, which were averagely published once in two and a
half years, according to the characters, article placement and
content, which were about the lack of basic working conditions,
unadequate and insufficient storage capacities and therefore
The Historical Archive was not able to realize its program tasks,
we can conclude that the dominant tendency was to neglect this
institution and her activities. In that way, the history itself was
neglected, although its story begins exactly in these archives.
Surely, this conclusion must be taken into consideration if we
observe the postwar social, political and economic situation
which put the cultural one aside.
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Народна библиотека „Илија М. Петровић“
Пожаревац
Србија

Библиографија чланака
о Историјском архиву
Пожаревац у завичајној
периодици 1992–2012.
Сажетак: Рад је резултат истраживања пожаревачке
периодике у периоду 1992–2012. Тема истраживања су
чланци о Историјском архиву Пожаревац и њихова заступљеност у локалној штампи. Библиографија садржи укупно 141
библиографских јединица, сређених по хронолошком реду.

Пожаревац, од почетних проблема са смештајем вредне
архивске грађе, преко дуготрајних настојања и потребе за
новом зградом, до модерне установе културе, која је усклађена са новим технологијама и прати европске стандарде
савремене архивистике.

Кључне речи: Историјски архив Пожаревац, Периодика, Пожаревац, Библиографија.

1992–1995.

П

риликом израде Библиографије чланака о Историјском
архиву Пожаревац у завичајној периодици истражен
је период од 1992. до 2012. године. Обрађене су
пожаревачке новине „Реч народа“ (1945- ), „Грађанин“
(1994–2003), „Округ“ (2008- ), месечник за Браничевски,
Подунавски и Поморавски округ „Нова реч“ (2009- ), смедеревски лист „Наш глас“ (1953- ), магазини „Infomania“ (2010)
и „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- ). С обзиром на то, да у периоду од 1992.
до 1995. године није било прилога о Архиву у Пожаревцу,
библиографија чланака почиње 1996. и наставља се у континуитету до 2012. године. У питању је регистрациона библиографија чланака са анотацијама. Библиографија садржи 141
библиографску јединицу, које су сређене по хронолошком
редоследу објављивања.
Циљ Библиографије је да се у временском периоду од
20 година прикаже рад и активности једне од најзначајнијих установа културе у Браничевском округу и Србији. Кроз
чланке и заступљеност ове установе у завичајној периодици
може се јасно уочити један велики успон Историјског архива
Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

Нема чланака у завичајној периодици о Историјском
архиву Пожаревац.

1996.
1.

 лић, Миливоје: Пожаревачки историјски архив –
И
Нови програми у старом простору / М. И.
У: Реч народа. – Год. LI, бр. 2385 (6. фебруар 1996), стр. 13.
Текст је посвећен проблему смештајног простора у
односу на законску обавезу према функцији архива у
систему заштите културних добара. У оквиру културно-просветне делатности реч је о сарадњи са градским школама и
преузимању изложбе Архива Србије.

2. Г. Н.: Пропадају важна документа / Н. Г.
У: Грађанин. – Год. III, бр. 23 (септембар 1996), стр. 7.
Текст говори о великом проблему смештаја вредне
архивске грађе и њеној одговарајућој заштити у неадекватном простору Историјског архива у Пожаревцу.
3. Стевић, Р.: Чувајмо историју / Р. Стевић.
У: Грађанин. – Год. III, бр. 24 (октобар 1996), стр. 6.
Текст говори о првим већим улагањима, захваљујући
помоћи Министарства културе и општинске власти, у објекте
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Историјског архива у Пожаревцу после 48 година од његовог
оснивања.

1997.
4. Л
 икар, Лела: Посета председника СО Пожаревац Депоу
Архива – Боља заштита архивске грађе / Л. Л.
У: Реч народа. - Год. LI, бр. 2442 (18. март 1997), стр. 11.
Текст говори о посети председника СО Пожаревац др
Душана Антића и потпредседника Драгољуба Јовановића
Депоу Архива, поводом реконструкције и адаптације зграде
Старе касарне за смештај архивске грађе.

1998.
5. И
 лић, Миливоје: Адаптација Историјског архива у
Пожаревцу – Чуда су могућа / М. И.
У: Реч народа. – Год. LII, бр. 2484 (13. јануар 1998), стр, 11.
Текст садржи извештај Вукадина Јосића, директора
Историјског архива у Пожаревцу поднетом Управном одбору
у коме је најважнија ставка реновирање и адаптација депоа
Историјског архива, уз финансијска средства Министарства
културе, СО Пожаревац, општина Браничевског округа и једног броја спонзора.
6. Ж
 ивановић, Богдан: Борци се не предају – Вуле се
вратио / Б. Ж.
У: Грађанин. – Год. V, бр. 49 (27. фебруар - 13. март 1998),
стр. 2.
Текст говори о великом труду директора Историјског
архива у Пожаревцу да реши проблем смештаја архивске
грађе како би се грађанима олакшао приступ потребним
архивским документима.
7. Т ошић, Мирослава: Са седнице ИО Друштва архивара
Србије у Пожаревцу – Архивари – чувари народног
блага / М. Тошић.
У: Реч народа. - Год. LII, бр. 2493 (17. март 1998), стр. 11.
Текст је посвећен седници Извршног одбора Друштва
архива Србије, одржаној у Пожаревцу. Председник Друштва
архивара Србије, Драгиша Милошевић, између осталог, је
истакао проблеме везане за грађу бивших друштвено-политичких организација, посебно на територији Војводине
и Косова. На седници је предложено да се обнови фонд
„Даница Гавриловић“ за доделу награда и признања радницима у историјским архивима Србије.
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8. И
лић, Миливоје: Пола века Историјског архива у
Пожаревцу – Целовита историја ових крајева / М. И.
У: Реч народа. – Год. LII, бр. 2506 (23. јун 1998), стр. 11.
Текст садржи извештај са седнице Одбора за обележавање 50. годишњице Историјског архива у Пожаревцу,
којом је председавао Милисав Миленковић. У новим просторијама отворена је и велика изложба „Русија у документима југословенских архива“. На отварању изложбе говорио
је Јован Поповић, директор Архива Југославије, а присутне
је поздравио Владимир Коновалов, аташе руске амбасаде.
9. И
 лић, Миливоје: Пред педесетогодишњицу Историјског
архива у Пожаревцу – Кораком од седам миља / М. И.
У: Р
 еч народа. – Год. LII, бр. 2511 (4. август 1998), стр. 11.
Текст говори о реновираном простору и побољшаним
условима за смештај архивске грађе. Вукадин Јосић,
директор Архива, говорио је о новим плановима за уна
пређење архивске делатности, као и о пословима на при
купљању писане грађе са територије Браничевског округа,
организовање стручних предавања, покретању годишњака
Архива, публиковању архивске грађе као посебних издања.
За централну прославу јубилеја најављено је и објављивање
монографије Архива.
10. Н
 овковић, Душанка: Општинске награде 15. октобар / Д. Н.
У: Грађанин. – Год. V, бр. 66 (23. октобар – 06. новембар
1998), стр. 2.
Текст је посвећен добитницима Октобарске награде
Пожаревца, међу којима је и Вукадин Јосић, директор Исто
ријског архива у Пожаревцу.
11. Новембарске свечаности – Дани културе.
У: Грађанин. – Год. V, бр. 68 (20. новембар – 04. децембар 1998), стр. 1.
У програму манифестације „Новембарски дани културе“
најављена је изложба из фонда Историјског архива.
12. И
лић, Миливоје: „Новембарски дани културе“ –
Изложба плаката из збирке Архива / М. И.
У: Реч народа. – Год. LII, бр. 2527–2528 (25. новембар
1998), стр. 13.
Текст је посвећен изложби плаката из посебне збирке
Историјског архива у Пожаревцу, као дела прославе 50.
годишњице ове установе културе. Организатор изложбе је
Културно-просветна заједница општине Пожаревац.
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1999.
14. Фелдић, Драган: Ревитализација / Д. Фелдић.
У: Грађанин. – Год. V, бр. 73 (29. јануар – 12. фебруар),
стр. 8.
Текст је посвећен ревитализацији старих зграда у Пожаревцу. Као пример наводи се некадашњи четврти павиљон
старе пожаревачке касарне, који је обновљен за потребе
Историјског архива у Пожаревцу.
15. И
 лић, Миливоје: У Историјском архиву у Пожаревцу
отворена изложба „Сведоци промена“ / М. И.
У: Реч народа. – Год. LIV, бр. 2549–50 (29. април 1999),
стр. 11.
Текст је посвећен изложби разгледница аутора Танасија
Димитријевића. Изложба приказује прве разгледнице Пожаревца, Окружног здања, споменика кнезу Милошу Обреновићу, стару зграду Пожаревачке гимназије, спомен-парка
Чачалица, Костолца и Петровца на Млави.
16. Новембарски дани културе: од уторка до уторка.
У: Реч народа. – Год. LIV, бр. 2576 (2. новембар 1999),
стр. 13.
Текст најављује изложбу разгледница „Сведоци
промена“ 1899–1999. у Месној заједници Костолац.
17. Животић, Предраг: Занимљива изложба у Костолцу –
Разгледнице – сведоци промена / П. Животић.
У: Реч народа. – Год. LIV, бр. 2577 (9. новембар 1999),
стр. 12.
Текст је посвећен изложби „Сведоци промена – раз
гледнице Пожаревца и околине 1899–1999.“ отвореној у
сали Радничког савета копова „Костолац“, поводом мани
фестације Новембарски дани културе. Изложбу је отворио
Танасије Бата Димитријевић, власник вредне колекције, а
госте је поздравио и Вукадин Јосић, директор Архива.
18. Г. Н.: Новембарски дани културе / Н. Г.
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У: Г рађанин. – Год VI, бр. 93 (12. новембар 1999), стр. [1].
У програму манифестације најављена је изложба под
називом „Историјски архив од оснивања до данас“.
19. Новембарски дани културе: од уторка до уторка.
У: Реч народа. – Год. LIV, бр. 2578 (16. новембар 1999),
стр. [10].
Текст се односи на програм манифестације „Новембарски дани културе“ у којој Историјски архив у Пожаревцу учествује са изложбом „Историјски архив од оснивања до данас“.
20. Тошић, Мирослава: Изложба Историјског архива у
Пожаревцу – „Чувари баштине векова“ / М. Тошић.
У: Реч народа. – Год. LIV, бр. 2579 (26. новембар 1999),
стр. 18.
Текст је посвећен изложби Историјског архива у Пожаревцу под називом „Чувари баштине векова“. Поставка
је приређена у реновираним просторијама зграде Старе
касарне, док су на отварању говорили Драган Гачић, помоћник директора Архива Југославије и Вукадин Јосић, директор Историјског архива у Пожаревцу.

2000.
21. Ж
 ивановић, Драган: Међуопштински историјски архив
у Пожаревцу – Наставак адаптације депоа / Д. Ж.
У: Реч народа. – Год. LV, бр. 2593 (14. март 2000), стр. 14.
Текст је посвећен адаптацији објекта старе пожаревачке касарне за потребе Историјског архива у Пожаревцу.
Захваљујући помоћи републичких и општинских органа и
привредних организација Пожаревца побољшани су услови
за смештај архивске грађе са територије осам општина Браничевског округа.
22. Р
 акић, Душка: У Пожаревцу почињу Новембарски дани
културе – Програм за све укусе / Д. Ракић.
У: Реч народа. – Год. LV, бр. 2623 (1. новембар 2000), стр.
12.
У програму манифестације „Новембарски дани културе“
најављена је изложба „Зачеци школства у пожаревачком
крају“ из фонда Историјског архива.
23. Тошић, Мирослава: Изложбе Историјског архива у
Пожаревцу – Из староставних књига / М. Т.
У: Реч народа. – Год. LV, бр. 2625 (21. новембар 2000),
стр. 15.
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13. Добитници Повеље културе КПЗ.
У: Грађанин. – Год. V, бр. 69 (04. децембар – 18. децембар 1998), стр. 7.
Међу добитницима Повеље културе Културно-просветне
заједнице општине Пожаревац за 1998. годину налази се и
Вукадин Јосић, директор Историјског архива у Пожаревцу.

Татјана ЖИВКОВИЋ

Текст је посвећен изложби старих списа и докумената из
Међуопштинског историјског архива Пожаревац из области
школства и просвете на подручју Браничева, поводом манифестације „Новембарски дани културе“.

2001.
24. Ж
 ивановић, Богдан: Архивар Драгослав Радо
сав
ље
вић, прави човек на правом месту – Сигурно
налази сваки од више милиона докумената / [Богдан
Живановић]
У: Г рађанин. – Год. VII, бр. 112 (јануар 2001), стр. 7.
Текст је посвећен Драгославу Радосављевићу, дугогодишњем раднику Међуопштинског историјског архива у Пожаревцу и његовој ажурности у прикупљању и проналажењу
тражених докумената.
25. Р
акић Анђелић, Душка: Са отварања изложбе у
Историјском архиву у Пожаревцу „Источна криза“
записана у документима / Д. Р. А.
У: Р
 еч народа. – Год. LV, бр. 2647 (8. мај 2001), стр. 8.
Текст је посвећен отварању изложбе докумената
Међуопштинског историјског архива Пожаревац под
називом „Пожаревачки крај у источној кризи“ аутора
Милене Стефановић, професорке историје и Живислава
Антонијевића. Изложба је приређена поводом 125 година
Босанско-херцеговачког устанка против Турака 1875. године.
26. Н
 иколић, Јасмина: Божићни циклус / Јасмина Николић.
У: Реч народа. – Год. LV, бр. 2679–80 (27. децембар 2001),
стр. 11.
Текст Јасмине Николић, етнолога из Историјског архива
Пожаревац посвећен је Божићним обичајима а посебно
обичајима везаним за Бадњи дан као најкарактеристичнијим
празником у оквиру Божићног циклуса.

2002.
27. Деурић Радиша Р.: Нисмо од јуче.../ Р. Р. Д.
У: Реч народа. – Год. LVII, бр. 2726 (3. децембар 2002),
стр. 15.
Текст је посвећен изложби „Периодика Браничева 1875–
1941“ у организацији Међуопштинског историјског архива
Пожаревац, Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ и
Народног музеја у Пожаревцу. Аутори изложбе и каталога
су Драгана Милорадовић, Татјана Живковић и Мирољуб
Манојловић.
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2003.
28. Нови директори.
У: Грађанин. – Год. IX, бр. 140 (октобар-новембар), стр. 8.
Нова одборничка већина у Пожаревцу изгласала је нове
директоре установа и предузећа која су у општинској надлежности. За директора Историјског архива у Пожаревцу
постављена је Јасмина Николић.
29. Р
оквић, Татјана: Од дана до дана у Пожаревцу –
„Новембарски дани културе“ / Т. Р.
У: Реч народа. – Год. LVIII, бр. 2772 (4. новембар 2003),
стр. [11].
Текст најављује изложбу Историјског архива у Пожаревцу „Век банкарског пословања у Браничевском округу“
и промоцију микрофилмованих црквених матичних књига.
30. Д
еурић, Радиша: Две манифестације Историјског
архива у Пожаревцу – Век Банкарског пословања / Р. Д.
У: Реч народа. – Год. LVIII, бр. 2776 (2. децембар 2003),
стр. [10].
Текст је посвећен изложби докумената из збирки
Историјског архива у Пожаревцу „Век банкарског
по
с ло
вања у Браничевском округу“ аутора Драгане
Милорадовић, дипломираног етнолога и Јасмине Николић,
дипломираног етнолога у Галерији Кланко у Пожаревцу. У
оквиру „Новембарских дана културе“ у Архиву је одржана и
презентација микрофилмованих црквених матичних књига.

2004.
31. Д
 ани Пожаревца у Руском дому : од 1. до 7. марта.
У: Р
 еч народа. – Год. LIX, бр. 2789 (2. март 2004), стр. 2.
Текст најављује изложбу Историјског архива „Век банкарског пословања у Браничевском округу“ у Руском дому
у Београду.
32. П
 оводом два века нововековне српске државности –
разгледнице од устаничких докумената.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2789 (2. март 2004), стр. 12.
Поводом два века државности Србијe, Историјски
архив Пожаревац издао је малу серију посебних отисака
највреднијих докумената из 1804, 1849, 1858. и 1865. године.
33. Д
 еурић, Радиша: Сусрет са сопственом стварношћу /
Радиша Деурић.
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Војводине, у конгресној дворани хотела „Дунав“, отворена
је изложба о животу и раду и посмртном повратку из
Америке у родно Требиње великог српског песника и
дипломате Јована Дучића. Ауторка изложбе је Весна Башић
из Архива Војводине. Изложбу је отворио академик Драган
Недељковић. У уметничком делу програма учествовао је
глумац Небојша Дугалић.
38. И
 сторијски архив Пожаревца – У свету дигиталне
архиве – Спој старог и новог.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2827 (30. новембар 2004),
стр. 9.
У оквиру манифестације „Новембарски дани културе“
Историјски архив Пожаревац организовао је презентацију
визије архивистике будућности. У сарадњи са МФЦ
„Микрокомерц“ Београд презентиран је нови приступ
очувању и заштити архивске грађе, у облику дигиталног
документа. О значају новог начина чувања архивске грађе
говорила је Јасмина Николић, директорка ИАП.

34. Р
 оквић, Татјана: Заједнички корени / Т. Р.
У: Р
 еч народа. – Год. LIX, бр. 2790 (9. март 2004), стр. 9.
Текст је посвећен манифестацији „Дани Пожаревца“ у
Руском дому у Београду. У програму је наведена изложба
Историјског архива у Пожаревцу.
35. Д
 . Д.: „Пожаревачки округ и манастир Хиландар у XIX
веку“ – Ризница српског памћења / Д. Д.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2796 (20. април 2004), стр. 3.
Историјски архив у Пожаревцу је представио своје
издање „Пожаревачки округ и манастир Хиландар у XIX
веку“, приређивача Љубодрага Поповића. О књизи су
говорили проф. др Радован Биговић, мр Весна Башић и мр
Владимир Милосављевић. У уметничком делу програма
учествовао је глумац Небојша Дугалић.

39. И
 сторијски архив Пожаревца у прошлој и планови рада
за наредну годину – У врху српске архивистике.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2831–32 (28. децембар
2004), стр. 15.
Текст је посвећен програмима Историјског архива Пожаревац у протеклој години и новим пројектима, о којима је
говорила Јасмина Николић, директорка ИАП.

36. Р
 истић, Синиша: Изложба Историјског архива у кући
Петра Добрњца у Пожаревцу: Судство – стуб стабилне
државе / С. Ристић.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2816 (7. септембар 2004),
стр. 3.
Текст је посвећен изложби Историјског архива у
Пожаревцу „Судство као сегмент српске државности 1804–
1914 – Пожаревачки суд од магистрата до првостепеног суда
Округа пожаревачког“, ауторке Јасмине Живковић, архивисте. Изложбу је отворио Зоран Стојковић, министар правде
у Влади Србије.

2005.

37. А
кадемик Драган Недељковић отворио изложбу у
Пожаревцу о Јовану Дучићу – Са вером у Бога и српство.
У: Реч народа. – Год. LIX, бр. 2821, (19. октобар 2004),
стр. 3.
У оквиру прославе Дана ослобођења Пожаревца, у
организацији Историјског архива Пожаревац и Архива
Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

40. М
 ирковић, Светомир: Историјски архив Пожаревца
излагао у Руском дому у Београду – У походе богатој
судској прошлости / С. Мирковић.
У: Р
 еч народа. – LX, бр. 2837 (8. фебруар 2005), стр. 9.
Изложбу под називом „Судство као сегмент српске
државности од 1804. до 1914. године, Пожаревачки суд од
магистрата до првостепеног суда Округа пожаревачког“
отворио је Предраг Марковић, председник Скупштине
Србије. Након отварања изложбе наступили су градски
женски хор „Barilli“, са диригентом Каталин Тасић и Миодраг Радовановић Мргуд, глумац Југословенског драмског
позоришта.
41. Д
. Д.: Министар Којадиновић отворио изложбу у
Пожаревцу – Службена одећа у функцији стварања
државе / Д. Д.
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У: Р
 еч народа. – Год. LIX, бр. 2790 (9. март 2004), стр. 9.
Поводом прославе 200. годишњице модерне српске
државе Архив Пожаревца и Југословенска кинотека организовали су изложбу и приказивање првог српског играног филма „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ из
1911, првог српског продуцента Светозара Боторића, пронађеном у бечком државном архиву 2003. године. О изложби је говорила Јасмина Николић, директорка ИАП, док је о
сензационалном открићу филма о Карађорђу говорио Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке.

Татјана ЖИВКОВИЋ

У: Р
 еч народа. – LX, бр. 2847 (19. април 2005), стр. 11.
У свечаном салону СО Пожаревац приређена је
изложба Историјског архива Пожаревац и Историјског
музеја Србије под називом „Службено одело у Србији у
19. и 20. веку“. Изложбу је отворио министар за културу
у Влади РС Драган Којадиновић. Међу бројним гостима
изложби су присуствовали и Његово Преосвештенство
Епископ браничевски др Игнатије, председник Општине
Душан Вујичић и његов заменик мр Звонимир Благојевић.
О изложбеним експонатима говорили су директорка
Историјског архива у Пожаревцу Јасмина Николић и
директор Историјског музеја Србије Андреј Вујновић. У
програму су наступили првак Београдске опере Оливер
Њего, уз клавирску пратњу професора др Николе Рацкова.
42. М
 аксимовић, Андријана: О активностима Историјског
архива Пожаревац, са директорком Јасмином Николић
– Распршујући трагове давних времена... / Андријана
Максимовић.
У: Реч народа. – LX, бр. 2848–49 (26. април 2005), стр. 16.
Текст је посвећен бројним програмима Историјског
архива у Пожаревцу, међу којима је и изложба „Службено
одело у Србији у 19. и 20. веку“, која је приређена у Свечаном
салону СО Пожаревац. Изложбу је отворио министар културе
у Влади РС Драган Којадиновић, а целокупан програм оплеменио је Оливер Њего, првак Београдске опере, уз клавирску пратњу професора др Николе Рацкова. О изложбеној
поставци говорила је Јасмина Николић, директорка ИАП.
43. Д
обросављевић, Љубиша: У Пожаревцу отворена
изложба „Скица кроз време нека буде град“ / Љ. Д.
У: Реч народа. – Год. LX, бр. 2867 (6. септембар 2005),
стр. 7.
Историјски архив у Пожаревцу приредио је изложбу
„Скица кроз време нека буде град“ поводом 190 година
од Другог српског устанка у Дому војске Србије у Пожаревцу. Изложбу је отворио Зоран Анђелковић, потпреседник Народне скупштине Републике Србије. Присутнима су се
обратили Јасмина Николић, директорка ИАП и мр Тихомир
Јовановић, саветник председника општине за друштвене
делатности. У уметничком делу програма учествовао је глумац Небојша Кундачина и градски женски хор „Барили“.
44. М
 аксимовић, Андријана: Потпредседник Народне скуп
штине Србије, Војислав Михајловић, отворио изложбу
Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

Историјског архива у Пожаревцу – Живе слике славне
историје / Андријана Максимовић.
У: Р
 еч народа. – LX, бр. 2874 (25. октобар 2005), стр. 2.
Историјски архив Пожаревац приредио је изложбу „Српска ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915. године“, коју
је у просторијама Дома Војске у Пожаревцу отворио потпредседник Народне скупштине Србије Војислав Михајловић. Представљен је и Каталог приређивача мр Небојше
Ђокића, мр Драгана Шалера и главног и одговорног уредника Јасмине Николић, директорке ИАП. Директор Југословенске кинотеке Београд Александар Ердељановић
омогућио је пројекцију двадесетоминутног колажа документарних филмова забележених у Првом светском рату.
Присутнима се обратио и заменик председника општине
Пожаревац мр Звонимир Благојевић.
45. М
 аксимовић, Андријана: Научни скуп Историјског
архива у Пожаревцу „Браничево кроз војну историју
Србије“ – Велики подстицај даљим истраживањима /
Андријана Максимовић.
У: Реч народа. – Год LX, бр. 2875 (1. новембар 2005), стр. 8.
Текст је посвећен првом научном скупу намењеном
истраживању улоге Браничева у војној историји Србије под
називом „Браничево кроз војну историју Србије“ одржаном
у Центру за културу у Пожаревцу. На скупу су учествовали
наши еминентни историчари: академик Владимир
Стојанчевић, др Синиша Мишић, мр Миле Бјелајац, пуковник
мр Иван Мијатовић, мр Небојша Ђокић и др. Директорка
Архива Јасмина Николић најавила је и објављивање
Зборника радова са истоименог скупа.
46. Р
 . Д.: Нови пројекат Историјског архива Пожаревац –
„Браничевска епархија у првој половини 19. века“ / Д. Р.
У: Реч народа. – LX, бр. 2882 (20. децембар 2005), стр. 11.
Текст најављује мултимедијални пројекат Историјског
архива у Пожаревцу под називом „Браничевска епархија у
првој половини XIX века“. Рецензију за књигу написали су
академик Владимир Стојанчевић и професор др Предраг
Драгојевић са Катедре за историју уметности Филозофског
факултета у Београду.
47. М
 аксимовић, Андријана: Најновије издање Историјског
архива Пожаревац – „Браничевска епархија у првој
половини XIX века“ / Андријана Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LX, бр. 2883/4 (29. децембар 2005), стр. 12.
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48. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожа
ре
вац – Чувар идентитета Браничева / Андријана Макси
мовић.
У: Реч народа. – Год. LXI, бр. 2885 (10. јануар 2006), стр.
10.
Текст је посвећен значају и улози архива у друштву. У
разговору са директорком Историјског архива Пожаревац
наводе се активности у протеклој години везаних за изложбену и издавачку делатност као и за примену нових технологија у чувању и заштити архивске грађе. Директорка
најављује обележавање важних националних датума у виду
мултимедијалног пројекта као што је 65 година од Априлског
рата и наставак објављивања научних и стручних радова у
оквиру постојећих едиција.
49. М
 ирковић, Светомир: Изложба Историјског архива у
Земуну - О историји ваздухопловства у Пожаревцу / С.
М.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2896 (28. март 2006), стр. 10.
Поводом 90 година од Макензенове офанзиве и
60 година победе над фашизмом Историјски архив у
Пожаревцу организовао је изложбу под називом „Српска
ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915. године“ у Клубу
ваздухопловства у Земуну. Изложбу је отворио командант
Ваздухопловних снага и противваздушне одбране Војске
СЦГ генерал-пуковник Драган Катанић.
50. М
 аксимовић, Андријана: Промоција зборника радова
„Браничево кроз војну и културну историју Србије“
Историјског архива Пожаревац - Допринос историји
српског народа / Андријана Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2896 (28. март 2006), стр. 11.
Текст је посвећен промоцији Зборника радова „БраReview "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

ничево кроз војну и културну историју Србије“ Историјског архива Пожаревац као резултат истоименог научног
скупа одржаног 2005. године. Учесници промоције били сУ:
Јасмина Николић, директорка ИАП, историчари др Миле Бјелајац, др Милан Милошевић, др Радован Радовановић, док
је академик Владимир Стојанчевић упутио телеграм организаторима и учесницима скупа.
51. У организацији Историјског архива Пожаревац и
Војноисторијског института Београд – „Априлски рат“.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2900–2901 (27. април 2006),
стр. 2.
Поводом Дана Историјског архива Пожаревац и 65
година од Априлског рата приређена је изложба „Априлски рат“ у Дому Војске СЦГ у Пожаревцу. У оквиру изложбе
одржана је и промоција документарних филмова из Архива
Југословенске кинотеке. Најављено је гостовање изложбе у
Централном дому Војске СЦГ у Београду.
52. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожаревац
- Грађевина људског сећања / Андријана Максимовић.
У: Р
 еч народа. - Год. LXI, бр. 2902 (9. мај 2006), стр. 10.
Текст је посвећен прослави 60 година постојања Историјског архива у Пожаревцу и 65 година од избијања Априлског рата. Јубилеј је обележен изложбом и каталогом
„Априлски рат“, аутора др Милета Бјелајца, Драгане Милорадовић и Бранке Пророковић Лазаревић, као и пројекцијом документарних филмова. Изложбу у Пожаревцу отворио
је командант Гарнизона Пожаревац пуковник Винко Марковски.
53. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожаревац
у Београду / Андријана Максимовић.
У: Р
 еч народа. - Год. LXI, бр. 2902 (9. мај 2006), стр. 11.
Изложбу под називом „Априлски рат“ Историјског
архива у Пожаревцу отворио је начелник Генералштаба
Војске СЦГ генерал-пуковник Љубиша Јокић. О доприносу
будућим генерацијама и истраживањима у овој области
говорила је Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац. Академик Драган Недељковић је изнео
своја сећања на Априлски рат и говорио о значају јединства
и разумевања међу народима.
54. „Наш глас“ у посети Историјском архиву у Пожаревцу –
Чувар културног и историјског наслеђа.
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Текст је посвећен новом издању Историјског архива у
Пожаревцу „Браничевска епархија у првој половини XIX
века“ у едицији Посебна издања. О књизи су говорили
Јасмина Николић, директорка Архива и професори
Православног богословског факултета у Београду, прото
јереј др Радован Биговић и др Предраг Пузовић. У оквиру
представљања књиге приређена је и изложба фотографија
„Седам векова светлости браничевске“ аутора Живислава
Антонијевића. Изложбу је отворила Јасмина Николић,
директорка Архива.

Татјана ЖИВКОВИЋ

У: Н
 аш глас. – Год. LIV, 23. мај 2006, стр. 8.
У депоима Историјског архива у Пожаревцу чува се
око 460 архивских фондова и збирки са око 4.700 дужних
метара архивске грађе, која потиче од прве половине 18.
века до краја 20. века. Активност Историјског архива у
Пожаревцу нарочито је изражена у последње три године,
током којих је организован читав низ изложби, научних
скупова и мултимедијалних пројеката на којима је јавности
презентиран богат део архивске грађе која се чува у овом
Архиву.
55. Р
 оквић Стојковић, Татјана: Јасмина Николић, директор
Историјског архива Пожаревац – Међу водећима у
Србији / Т. Р. С.
У: Р
 еч народа. – Год. LXI, бр. 2909 (27. јун 2006), стр. 11.
Текст је посвећен Јасмини Николић, директорки Историјског архива Пожаревац поводом добијања награде Општине
Пожаревац. У тексту се наводе бројни пројекти Историјског
архива Пожаревац од 2003. године који су омогућили да ова
установа културе постане водећа у Србији.
56. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожаревац
– Пети центар Србије / А. Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXI, бр. 2918 (29. август 2006), стр.
11.
Историјски архив Пожаревац је, од укупно пет подруж
ница Друштва архивиста Србије, један од најопремљенијих
у Србији. Набавку техничке опреме омогућило је Министарство културе и медија РС. Најављени су и нови пројекти
Историјског архива Пожаревац намењени пожаревачкој и
београдској публици, учешће радника на стручним конференцијама, организовање научних скупова као и објављивање научних и стручних публикација.
57. Максимовић, Андријана: Нови пројекат Историјског
архива Пожаревац - Пожаревачко позориште између два
рата / А. Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2921 (19. септембар 2006),
стр. 15.
Текст најављује изложбу и каталог „Пожаревачко позориште између два светска рата“, ауторке Слободанке Цветковић, архивисте.
58. М
 аксимовић, Андријана: Изложба Историјског архива
Пожаревац „Пожаревачко позориште између два свет
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ска рата“ - Визуелна и ментална провокација-Расве
тљена прошлост Пожаревца / Андријана Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2922 (26. септембар 2006),
стр. 14–15.
Текстови су посвећени изложби и представљању књиге
„Пожаревачко позориште између два светска рата“, ауторке
Слободанке Цветковић, архивисте. Главни и одговорни
уредник издања је Јасмина Николић, директорка ИАП.
Изложбу је отворио доцент др Арсен Ђуровић са Филозофског факултета у Београду. О историји позоришног живота
у Србији говорили су: Зоран Т. Јовановић, театролог и Војислав Брајовић, глумац Југословенског драмског позоришта
из Београда. Присутнима су се обратили и Јасмина Николић, директорка ИАП, Душан Вујичић, председник општине
Пожаревац и Слободанка Цветковић, архивиста.
59. М
 аксимовић, Андријана: Промоција Зборника радо
ва „Браничево кроз војну и културну историју Срби
је“ Историјског архива Пожаревац у Земуну – Корак
напред у српској историографији / Андријана Макси
мовић.
У: Реч народа. – Год. LXI, бр. 2924 (10. октобар 2006),
стр. 15.
Текст је посвећен промоцији Зборника радова „Браничево кроз војну и културну историју Србије“ са првог Научног скупа одржаног 2005. године у Пожаревцу. Три свеске
Зборника радова, поред Пожаревца, представљене су у
Клубу ваздухопловства Војске Србије у Земуну, у гостопримству потпуковника Синише Гавриловића, начелника Клуба
ваздухопловства Војске Србије у Земуну. Бројним гостима
обратили су се директорка Историјског архива Пожаревац
Јасмина Николић, а публика је имала привилегију да чује
излагања др Синише Мишића са Филозофског факултета
у Београду, др Милета Бјелајца, научног саветника Института за новију историју Србије у Београду, др Милана Милошевића, професора Полицијске академије у Београду и мр
Небојше Ђокића из Центра за војно-политичка истраживања у Београду.
60. М
 аксимовић, Андријана: Други научни скуп Ис
то
ријског архива Пожаревац: „Браничево кроз војну и
култ урну историју Србије“ – Обогаћивање историје –
завичајне и националне / Андријана Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXI, бр. 2925 (17. октобар 2006), стр.
13.
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61. Историјски архив Пожаревац прошлог уторка орга
ни
зовао Други научни скуп на тему „Браничево кроз
вој
ну и културну историју Србије“ – Нови прилози за
историографију.
У: Н
 аш глас. – Год. LIV, 17. октобар 2006, стр. 9.
Кроз тридесетак реферата еминентни предавачи са
многих институција у Србији, као што су Војни музеј Србије,
Институт за новију историју Србије, Филозофски факултет
у Београду, Центар за војно-политичке студије, Историјски
архив Пожаревац, покушали су, према речима директорке
Јасмине Николић, да критичком анализом необјављене
и објављене архивске грађе сагледају војну и културну
историју Пожаревца, Браничева и шире Србије. Учесници
Научног скупа били су: др Милан Јовановић, професор
Војне академије из Београда, Љубодраг Поповић, архивски
саветник у Архиву Србије, мр Мирољуб Манојловић, виши
кустос историчар Народног музеја Пожаревац, мр Иван
Мијатовић из Војног музеја Београда, мр Небојша Ђокић,
из Центра за војно-политичка истраживања и доцент др
Радован Радовановић са Полицијске академије из Београда.
62. Д. Р.: Јубилеј пожаревачког правосуђа / Р. Д.
У: Браничево Данас. – Год. III, бр. 117 (1. децембар 2006),
стр. 2.
Текст најављује обележавање 185 година од оснивања
првог Нахијског суда у Пожаревцу у сарадњи са Историјским
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архивом у Пожаревцу и уз помоћ Министарства правде и
општина Браничевског округа.
 оквић Стојковић, Татјана: 7. децембра - Јубилеј Окруж
63. Р
ног суда у Пожаревцу - Улога судства у развоју државе
/ Т. Р. С.
У: Реч народа. - Год. LXI, бр. 2932 (5. децембар 2006),
стр. 3.
Текст најављује Програм обележавања 185 година
од оснивања првог Нахијског суда у Пожаревцу. У оквиру
јубилеја Историјски архив Пожаревац ће се представити
изложбом на тему „Судство као сегмент српске државности
од 1804. до 1914. године.“
64. Д
 обитници Повеље културе за 2006. годину.
У: Реч народа - Год. LXI, бр. 2932 (5. децембар 2006), стр. 5.
Међу добитницима Повеље културе Културно-просветне
заједнице општине Пожаревац за 2006. годину налази се и
Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац.
65. Р
 оквић Стојковић, Татјана: Јубилеј Окружног суда у
Пожаревцу - Пожаревачки први Нахијски суд у Србији
/ Т. Р. С.
У: Реч народа. – Год. LXI, бр. 2933 (12. децембар 2006),
стр. 3.
Текст је посвећен обележавању 185 година Окружног
суда у Пожаревцу. Представљено је ново издање књиге
Стевана Максимовића „Нова збирка начелних одлука
одељења и општих седница Касационог суда“ из 1894.
године. О Максимовићем раду говорио је Драган Петровић,
окружни јавни тужилац у Пожаревцу. Изложбу „Судство као
сегмент српске државности 1804–1914“ отворио је министар
правде Зоран Стојковић. Премијерно је приказан филм о
оснивању првог Нахијског суда у Пожаревцу.
66. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив у Пожа
ревцу у старој 2006. години изнова се потврдио као
центар српске архивистике / Андријана Максимовић.
У: Реч народа. - Год LXI, бр. 2935 (29. децембар 2006),
стр. 31.
Текст је посвећен резултатима Историјског архива
Пожаревац у протеклој 2006. години. У разговору са
директорком Историјског архива Пожаревац Јасмином
Николић наведене су најзначајније инвестиције, стручна
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Текст је посвећен Другом научном скупу „Браничево
кроз војну и културну историју Србије“ одржаном у Центру
за културу Пожаревац, у организацији Историјског архива
Пожаревац и Министарства културе и медија РС и општине
Пожаревац. На скупу су учествовали др Милан Јовановић,
професор Војне академије из Београда, Љубодраг Поповић,
архивски саветник у Архиву Србије, мр Мирољуб Манојловић,
виши кустос историчар Народног музеја Пожаревац, мр Иван
Мијатовић из Војног музеја Београда, мр Небојша Ђокић,
из Центра за војно-политичка истраживања и доцент др
Радован Радовановић са Полицијске академије из Београда.
Обраћајући се гостима директорка Историјског архива
Пожаревац Јасмина Николић истакла је да проучавање
војне и културне историје, не само Браничева, већ и читаве
Србије, и критичка анализа објављене и необјављене грађе,
представља покушај да се да допринос и формира корпус
систематизованих и проверених знања као подстицај
будућим истраживачима у новим сазнањима.

Татјана ЖИВКОВИЋ

усавршавања радника и план нових активности Историјског архива у следећој години.

2007.
67. М
 аксимовић, Андријана: Изложба „Округ пожаревачки
у привреди српске буржоаске државе“ поводом годиш
њице рада Историјског архива Пожаревац - Ново лице
пожаревачке прошлости / А. Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXII, бр. 2945 (20. март 2007), стр. 9.
Текст је посвећен обележавању последње године
шесте деценије од оснивања и рада Историјског архива
Пожаревац. Приређена је изложба „Округ пожаревачки у
привреди српске буржоаске државе“ и представљена исто
имена монографска студија аутора Јасмине Живковић, у
Дому војске Србије у Пожаревцу. О изложбеној поставци
и економској историји Пожаревца говорили су: Јасмина
Николић, директорка ИАП, Јасмина Живковић, архивиста
и професор др Светислав Табороши, рецензент књиге и
Миладин Милошевић, директор Архива СЦГ.
68. Максимовић, Андријана: Изложба Историјског архива
Пожаревац поводом 12. Глумачких свечаности - Пожа
ре
вач
ко позориште између два рата / Андријана
Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXII, бр. 2947 (3. април 2007), стр. 9.
Текст је посвећен изложби Историјског архива Пожа
ревац у част 12. Глумачких свечаности „Миливоје Живано
вић“ отвореној у Дому војске Србије у Пожаревцу. О изложби
су говорили: Јасмина Николић, директорка Историјског
архива, Слободанка Цветковић, ауторка изложбе, Божидар
Ђуровић, директор драме Народног позоришта у Београду,
Момчило Ћира Животић, глумац и Иван Грубетић, председник СО Пожаревац.
69. М
 аксимовић, Андријана: Нова изложба Историјског
архива Пожаревац – Тито – Стаљин / А. Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXII, бр. 2959 (26. јун 2007), стр. 12.
Историјски архив Пожаревац приредио је нову изложбену поставку „Тито – Стаљин“ у Дому Војске Србије у
Пожаревцу. Изложбу су омогућили Архив Србије и Црне
Горе, Музеј историје Југославије, Федерална архивска агенција РФ и Државни архив Руске федерације, а целокупна
идеја о овој поставци потекла је од првог човека архивистике у Русији, Владимира Петровича Козлова. Изложбу је
отворио професор др Мирослав Јовановић са Катедре за
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општу савремену историју Филозофског факултета у Београду, а присутнима се, уз директорку Историјског архива
Пожаревац Јасмину Николић, обратио и Миладин Милошевић, директор Архива Србије и Црне Горе у Београду.
 астасијевић, Љ.: Са директорком Историјског архива
70. Н
Пожаревац, Јасмином Николић – Архиви задужују
човечанство / Љ. Настасијевић.
У: Р
 еч народа. – Год. LXII, бр. 2963 (24. јул 2007), стр. 8.
Текст је посвећен значају и улози архива као институција
задужених за чување и заштиту архивске грађе. Историјски
архив Пожаревац, својим пројектима, применом
савремених ИТ технологија и научних метода омогућава
да богата архивска грађа буде доступна научној и широј
јавности.
71. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив По
жа
ре
вац у Новом Саду са изложбом „Округ пожаревачки у
привреди српске буржоаске државе“ - Пожаревац гра
витациони центар Србије / А. Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXII, бр. 2971 (18. септембар 2007),
стр. 5.
Текст је посвећен изложби Историјског архива Пожа
ревац „Округ пожаревачки у привреди српске буржоаске
државе“ у Музеју града Новог Сада. Изложбу је отворио
Радован Јокић, члан Градског већа града Новог Сада. О
поставци су говорили: професор др Љубивоје Церовић и
Јасмина Николић, директорка ИАП. Испред домаћина госте
су поздравили Драгана Латиновић, директорка Историјског архива града Новог Сада и др Драго Његован, директор Музеја града Новог Сада.
72. Д
 емић, Д.: Нова изложба Историјског архива Пожаре
вац – Поштовање за задужбинаре и добротворе / Д.
Демић.
У: Браничево Данас. – Год. IV, бр. 162 (12. октобар 2007),
стр. 2.
У Дому војске Србије, Историјски архив Пожаревац
приредио је изложбу под називом „Добротворима и
задужбинарима с поштовањем“, у оквиру прославе Дана
ослобођења општине Пожаревац. О изложбеној поставци
говорила је Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац. Изложбу је отворио директор Архива
Србије др Мирослав Перишић, истакавши да су захваљујући
добротворима настале најлепше зграде које Србија има.
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74. М
 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожаревац
добитник Октобарске повеље општине Пожаревац
– Десетине пројеката Пожаревачког архива / А.
Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXII, бр. 2978 (6. новембар 2007),
стр. 5.
Текст је посвећен пројектима и новим достигнућима
Историјског архива у Пожаревцу, којима је ова установа
постигла значајне резултате на пољу заштите архивске
грађе, пратећи савремене тенденције са циљем сталног
побољшања квалитета и унапређења рада.
75. Л
 икар, Лела: Квебек – Канада - Интернационална кон
ференција архива / Лела Ликар.
У: Реч народа. – Год. LXII, бр. 2982 ( 4. децембар 2007),
стр. 8.
У Квебеку у Канади одржана је 40. Међународна конференција Округлог стола Међународног архивског савета,
у оквиру циклуса посвећеног архивима, различитостима и
глобализацији, под насловом „Сарадњом до заштите различитих културних добара“. У раду Конференције учествовала је архивска делегација Републике Србије у саставу: др
Мирослав Перишић, директор Архива Србије, Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац и Светлана
Аџић, начелник Историјског архива Београда.
76. Л
 икар, Лела: Међународни научни скуп „Браничево у
историји Србије“ – Науком кроз Браничево / Лела Ликар.
У: Реч народа. – Год. LXII, бр. 2983 (11. децембар 2007),
стр. 4–5.
У организацији Историјског архива Пожаревац и
Института за новију историју Србије, уз финансијску подршку
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Министарства науке РС, у Пожаревцу је одржан међународни
научни скуп „Браничево у историји Србије“. Више од четрдесет предавача говорило је о темама које су везане за културу,
историју, школство, становништво Браничева у разним историјским периодима. Међу учесницима скупа запажена излагања имали су професор др Синиша Мишић са Филозофског
факултета у Београду, др Момчило Исић, научни саветник
Института за новију историју Србије, мр Александар Животић и мр Алексеј Тимофејев са Института за новију историју
Србије. Главни организатори скупа били су: Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац и др Драган
Алексић, са Института за новију историју Србије. Медијатор
конференције за штампу по завршетку научног скупа била
је Драгана Милорадовић, архивиста.

2008.
77. Л
икар, Лела: Историјски архив Пожаревац у 2007.
години – Чувари историје немирног духа / Л. Ликар.
У: Реч народа. – Год. LXIII, бр. 2986 (1. јануар 2008), стр. 8.
Текст је посвећеним значајним пројектима и инвести
цијама Историјског архива Пожаревац у протеклој 2007.
години, за које је ова установа добила Октобарску награду
за постигнуте изванредне резултате у области културе.
Поред изложбене делатности, организовања Међународног
научног скупа посвећеног Браничеву, Архив је у претходном
периоду преузео стотине дужних метара архивске грађе на
смештај, заштиту и трајно чување из регистратура државних
предузећа која су била у стечају. То је битно за грађане који
могу да остваре своја права на основу архивске грађе која
се трајно чува у депоима Историјског архива Пожаревац.
78. М
 аксимовић, Андријана: Нови том Зборника научних
радова у издању Историјског архива Пожаревац –
Историјски архив Пожаревац превазишао регионални
карактер /А. Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXIII, бр. 2993 (19. фебруар 2008),
стр. 8.
Историјски архив Пожаревац представио је четврту
свеску Зборника научних радова „Браничево кроз војну
и културну историју Србије“, као резултат Научног скупа
одржаног 2006. године. Промоција је одржана у свечаном
салону СО Пожаревац, а гостима се најпре обратила Јасмина
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац.
Почасни гости и учесници промоције били су Мирослав
Лазански, војно-политички коментатор „Политике“ и др Дра-
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73. М
 аксимовић, Андријана: Нова изложба Историјског
архива Пожаревац - Задужбинарима с’ поштовањем /
А. Максимовић.
У: Реч народа. - Год. LXII, бр. 2975 (16. октобар 2007), стр. 11.
Текст је посвећен изложби Историјског архива Пожаревац „Добротворима и задужбинарима - с’ поштовањем“
приређеној у Дому Војске Србије у Пожаревцу. Изложбу је
отворио др Мирослав Перишић, директор Архива Србије.
О изложби је говорила Јасмина Николић, директорка ИАП
и Слободанка Чолаковић, архивски помоћник и приређивач изложбе.
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ган Петровић, научни сарадник са Института за политичке
студије у Београду.
79. В
 ељковић, Миле: Јасмина Николић, директор Исто
ријског архива Пожаревац – Чекамо локацију за нову
зграду / Миле Вељковић.
У: Браничево Данас. – Год. V, бр. 181 (22. фебруар 2008),
стр. 7.
Текст је посвећен разговору са Јасмином Николић, директорком Историјског архива Пожаревац поводом организовања значајних научних скупова, издатих публикација,
изложбених поставки, едукације радника, недостатка наменске зграде, сарадње са локалном самоуправом и других тема.
80. Роквић Стојковић, Татјана: При крају припреме за обе
лежавање јубилеја Историјског архива Пожаревац –
Монографијом кроз шест деценија / Т. Р. С.
У: Р
 еч народа. – Год. LXIII, бр. 3009 (17. јун 2008), стр. 9.
Текст је посвећен обележавању 60 година од оснивања
Историјског архива у Пожаревцу. Најављена је монографија
„Шездесет година Историјског архива Пожаревац“, као и
књига „Феномен етноса у делима југословенских писаца
кроз научни опус етнолога др Видосаве Стојанчевић“,
приређивача Јасмине Николић и Драгане Милорадовић, у
едицији Посебна издања Историјског архива Пожаревац.
81. Р
 оквић Стојковић, Татјана: Историјски архив Пожаре
вац - Шест деценија Историјског архива Пожаревац –
Ванвременска димензија чувара времена / Т. Р. С.
У: Р
 еч народа. – Год. LXIII, бр. 3014 (22. јул 2008), стр. 7.
Свечаном академијом у свечаном салону Градског
здања Историјски архив Пожаревац обележио је 60 година
постојања и рада. Трајање од шест деценија само је подстрек
за даља достигнућа, рекла је, између осталог, директорка
Историјског архива Пожаревац Јасмина Николић. О значају
архива, а посебно достигнућима Историјског архива
Пожаревац говорио је др Мирослав Перишић, директор
Архива Србије. Присутнима су се обратили и државни
секретар Министарства за економију и регионални
развој Владимир Илић и градоначелник Пожаревца
Саша Ваљаревић. На свечаности је представљена и прва
монографија о овој институцији.
82. А
 постоловић, Игор: Интервју са директорком Исто
ријског архива Пожаревца Јасмином Николић – Чувар
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историје од заборава / Игор Апостоловић.
У: Браничево Данас. – Год. V, бр. 204 (25. јул 2008), стр. 7.
Поводом 60 година од оснивања и рада Историјског
архива приређен је разговор са Јасмином Николић, директорком Пожаревачког архива о прослави јубилеја и постигнутим резултатима. У склопу прославе јубилеја објављена
је монографија Архива, која садржи историјски преглед
развоја архива у протеклом периоду и у чијој изради су учествовали сви стручни радници Архива. У складу са развојем
нових технологија Историјски архив је започео дигитализацију архивске грађе која ће омогућити већу заштиту и
доступност.
83. Отворена II Међународна ликовна колонија „Балкане
мој“.
У: О
 круг. – Год. I, бр. 3 (5. новембар 2008), стр. 6.
У организацији Српско-грчког пријатељства „Мост“
за Браничевски округ, а под покровитељством града
Пожаревца и агенције за образовно-педагошке услуге
„Codex“, у градском здању отворена је по други пут
Међународна ликовна колонија „Балкане мој“. Присутне
уметнике поздравио је градоначелник Пожаревца Саша
Ваљаревић, а изложбу је отворила Јасмина Николић,
директорка Историјског архива Пожаревац.
84. 
Петровић, Ненад: Јасмина Николић, директор
Историјског архива – 60 година пожаревачког архива
/ Н. Петровић.
У: О
 круг. – Год. I, бр. 5 (19. новембар 2008), стр. 5
Текст је посвећен разговору са директорком Историјског
архива Пожаревац поводом обележавања 60 година
постојања ове установе. У години јубилеја објављена
је књига „Феномен етноса у делима српских писаца“,
приређивача Јасмине Николић и Драгане Милорадовић,
у едицији „Посебна издања“. Опредељена су значајна
средства за изградњу нове зграде и израде пројектне
документације. Архив је радио и на великом броју захтева
грађана за остваривање права на основу архивске грађе,
као и на обезбеђивању поклона грађана који поседују
вредну грађу и желе да је уступе овој установи.
85. М
 иленковић, Драган: Изложба историјске грађе –
Векови пожаревачке болнице / Д. Миленковић.
У: Реч народа. – Год. LXIII, бр. 3036 (23. децембар 2008),
стр. 13.
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86. Апостоловић, Игор: Мр Јасмина Николић, директор
Историјског архива Пожаревац – Година јубилеја и
значајних резултата / Игор Апостоловић.
У: Браничево Данас. – Год. V, бр. 226/27 (26. децембар
2008), стр. 9.
Текст је посвећен разговору са мр Јасмином Николић,
директорком Историјског архива Пожаревац поводом
прославе јубилеја и постигнутим резултатима у протеклој
години као што су: реконструкција и адаптација постојећег објекта архивског депоа, организовање другог Научног
скупа „Браничево кроз војну и културну историју Србије“,
издавање Зборника радова, дигитализација архивске
грађе, помоћ на изради монографије поводом 175 година
Болнице у Пожаревцу и другим пројектима. Директорка је,
између осталог, поменула да је ове године одбранила магистарску тезу на тему „Културни живот Пожаревца у периоду
између два светска рата“, на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и
наставак истраживања историје Пожаревца.
87. Р
 оквић Стојковић, Татјана: Историјски архив Пожаре
вац – План за 2009. – Међународна архивска асоција
ција / Т. Р. С.
У: Реч народа. – Год. LXIII, бр. 3037/38 (30. децембар
2008), стр. 41.
Текст је посвећен разговору са мр Јасмином Николић,
директорком Историјског архива Пожаревац поводом
прославе јубилеја и постигнутим резултатима у протеклој
години као што су: реконструкција и адаптација постојећег
објекта архивског депоа, организовање другог Научног
скупа „Браничево кроз војну и културну историју Србије“,
издавање Зборника радова, дигитализација архивске
грађе, помоћ на изради монографије поводом 175 година
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Болнице у Пожаревцу и приређивање изложбе „Пожаре
вачка болница кроз векове“. Међу бројним планираним
активностима о којима је говорила директорка Јасмина
Николић у 2009. години план Архива је чланство у Међуна
родној архивској асоцијацији са седиштем у Паризу, које би
створило могућност учешћа Историјског архива Пожаревац
на свим светским конференцијама које се буду одржавале у
организацији те асоцијације.
88. 
Евковски, Светлана: Историјски архив Пожаревца
представио нову збирку научних радова – Књига о
настајању једне нације / С. Е.
У: Реч народа. – Год. LXIII, бр. 3037/ 38 (30. децембар
2008), стр. 43
У оквиру обележавања 60 година постојања Историј
ског архива Пожаревац и десет година од смрти прве
жене доктора етнологије Видосаве Стојанчевић, у еди
цији „Посебна издања“ Историјског архива Пожаревац
објављена је књига научних чланака „Феномен етноса
у делима српских писаца кроз научни опус етнолога др
Видосаве Стојанчевић“ приређивача мр Јасмине Николић
и Драгане Милорадовић. О значају новог издања говорили
су мр Јасмина Николић, директорка ИАП, проф. др Бранко
Ћупурдија и доц. др Саша Недељковић са Одељења за
етнологију и антропологију Филозофског факултета у
Београду и Драгана Милорадовић, један од приређивача
књиге. У уметничком делу програма учествовали су Браћа
Теофиловић.
89. Мр Јасмина Николић, директор Историјског архива
Пожаревац – Спектакуларан завршетак године.
У: О
 круг. – Год. I, бр. 11 (31. децембар 2008), стр. 9.
Текст је посвећен достигнућима Историјског архива
Пожаревац у 2008. години као што су изложба „Пожаревачка
болница кроз векове“. Поводом јубилеја Болнице објављена
је и монографија „175 година Болнице у Пожаревцу“ у
издању Здравственог центра Пожаревац, а коју су у сарадњи
са овом институцијом радили и представници Историјског
архива Пожаревац. Објављена је и књига „Феномен етноса
у делима српских писаца кроз научни опус др Видосаве
Стојанчевић“, приређивача мр Јасмине Николић и Драгане
Милорадовић. О књизи је веома надахнуто говорио доцент
др Саша Недељковић са Филозофског факултета у Београду.
Промоција је на посебан начин била обогаћена наступом
Браће Теофиловић.

199

Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

Татјана ЖИВКОВИЋ

Поводом обележавања 175 година Болнице у
Пожаревцу Здравствени центар Пожаревац и Историјски
архив Пожаревац организовали су донаторску изложбу
архивских докумената и музејских предмета под називом
„Пожаревачка болница кроз векове“. О значају изложбе и
историјату Болнице у Пожаревцу говорили су: мр Јасмина
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, др
Бојан Радовановић, директор Опште болнице Пожаревац,
Драгана Милорадовић, ауторка изложбе и др Слободан
Рашула, пензионисани лекар специјалиста пожаревачке
Болнице.
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2009.
90. Д
 инић Дарко: Историјски архив Пожаревац – Нова
светлост очуваног блага / Д. Динић.
У: Реч народа. – Год. LXIV, бр. 3050 (31. март 2009), стр. 7.
Текст је посвећен издавачкој и изложбеној делатности
Историјског архива Пожаревац у протеклом периоду и
планираним издањима и изложбама архивских докумената
у текућој години. Наставља се рад на адаптацији објекта
„Стара касарна - павиљон 3“. Планирана су и стручна
усавршавања, архивска школа у Италији, посета архивима у Софији и Истамбулу. Историјски архив је планирао
и сарадњу са Епископијом браничевско-пожаревачком
на заштити архивске грађе и регистратурског материјала
насталог радом Православне цркве на подручју Браничевског округа.
91. Р
 истић, Синиша: Разговор са директорком мр Јасми
ном Николић – Архиви чувари памћења / Си
ни
ша
Ристић.
У: Н
 ова реч. – Год. 1, бр. 1 (31. јул 2009), стр. 11.
Текст је посвећен разговору са директорком Историјског
архива Пожаревац мр Јасмином Николић о значају и улози
Архива као најзначајнијим институцијама о идентитету
српског народа и државе. За извршавање основне делат
ности Архива постоји потреба за одговарајућим просто
ром и техничком опремом, која је адаптацијом зграде Старе
касарне делимично решена. Директорка је говорила и о
новопокренутим едицијама као што су: „Посебна издања“,
„Изложбени каталози“, „Зборници“ и „Научно-информа
тивна средства о архивској грађи“. У оквиру ових едиција
објављено је на десетине репрезентативних издања. Кроз
богат у изложбену делатност Архив такође представља
јавности богатство својих фондова. На крају текста,
директорка мр Јасмина Николић је истакла да је коначни
циљ Архива обрађена и сређена архивска грађа, заштићена
микрофилмовањем, дигатализацијом и публикованим
издањима.
92. Р
 . Н.: Велике силе и српски етнички простор – Балкан
на ветрометинама историје / Н. Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 1, бр. 1 (31. јул 2009), стр. 15.
Текст је посвећен разговору са директорком Историјског архива Пожаревац мр Јасмином Николић поводом објављивања књиге „Српски народ и велике силе – културно
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историјски процеси“ аутора мр Јасмине Николић и др Драгана Петровића, у издању Института за политичке студије из
Београда. Рецензенти књиге су др Игор Јанев и др Софија
Божић, консултант академик Владимир Стојанчевић. Рад се
бави анализом историјског односа великих сила на српским
етничким просторима, од раног средњег века до данашњих
дана. У књизи се по први пут разматра питање односа Срба
са великим силама на систематски и целовит начин.
93. Р
 истић, Синиша: Историјски архив Пожаревац – Капи
тална издања Архива кроз четири едиције – Траг дужи
од три столећа / С. Ристић.
У: Н
 ова реч. – Год. 1, бр. 2 (31. август 2009), стр. 11.
Текст је посвећен разговору са директорком Историјског
архива Пожаревац мр Јасмином Николић поводом издавања
тридесет капиталних издања у четири новопокренуте
едиције: „Посебна издања“, Зборници“, „Изложбени
каталози и „Научно-информативна средства о архивској
грађи“. Поред вредних издања из завичајне и културне
историје Архив се представио српској културној јавности
и серијама луксузних сетова докумената, разгледница и
фотографија поводом два века државности Србије и 150
година ергеле „Љубичево“, изложбеним плакатима и др.
94. Д
 инић, Дарко: 170 година локалне управе и само
управе у Пожаревцу – Изложба Историјског архива
културни догађај Пожаревца / Д. Динић.
У: Реч народа. – Год. LXIV, бр. 3076 (29. септембар 2009),
стр. 5.
Поводом обележавања 170 година локалне управе и
самоуправе у Пожаревцу Историјски архив Пожаревац
приредио је изложбу архивских докумената и фотографија
у свечаном салону Градског здања. О изложбеној поставци
говорила је мр Јасмина Николић, директорка ИАП.
Изложбу је отворила Сања Чековић, државни секретар у
Министарству за државну управу и локалну самоуправу РС.
95. Изложба Историјског архива Пожаревац.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 266 (2. октобар 2009),
стр. 4.
Програм обележавања 170 година Градске управе кру
нисан је изложбом 160 архивских докумената Историјског
архива Пожаревац, отвореном у свечаном салону градског
здања у Пожаревцу. О значају изложбене поставке говорила
је мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива

200

Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

96. Р
 истић, Синиша: Историјски архив Пожаревац – Збор
ник радова са Међународног стручног скупа „Брани
чево у историји Србије“ – Капитални ме
ђу
на
род
ни
зборник / С. Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 1, бр. 5 (30. новембар 2009), стр. 11.
Текст је посвећен Зборнику радова са Међународног
научног скупа „Браничево у историји Србије“ одржаног
2007. године у организацији Историјског архива Пожаревац
и Института за новију историју Србије. У зборнику, који је
објављен 2009. године, представљена су саопштења 43
учесника из бројних институција као што су: Универзитет
Ломоносов из Москве, Дипломатска академија Руске
Федерације, Свесловенски институт Руске академије
наука, САНУ, Институт за новију историју Србије, Институт
за политичке студије, Универзитет у Београду, Универзитет
у Нишу, Архив Југославије, Војни музеј, Историјски архив
Пожаревац и др. Тема шестог Зборника Историјског архива
је подељена на три целине: 1) Друштво, политика, култура
у историји Србије, 2) Браничево – насеља, култура, становништво и 3) Два века српско-руских политичких односа и
војне сарадње.
97. Н
 ова изложбена поставка Историјског архива Пожаре
вац – Плакат, „визуелни скандал“, одјек стварности и
гласник пропаганде.
У: Реч народа. – Год. LXIV, бр. 3089/90 (29. децембар),
стр. 17.
Историјски архив Пожаревац приредио је нову изложбу
„Плакат, „визуелни скандал“, одјек стварности и гласник
пропаганде“, аутора мр Јасмине Николић, директорке ИАП
и Драгане Милорадовић Николић, архивисте. Изложба је
отворена у простору Старе робне куће у Пожаревцу, а о теми
изложбе говориле су ауторке мр Јасмина Николић, Драгана
Милорадовић Николић и др Предраг Марковић са Института
за савремену историју, који је отворио изложбу.
98. Р
 истић, Синиша: Историјски архив Пожаревац – Разго
вор са поводом: мр Јасмина Николић, директор Исто
ријског архива Пожаревац – Плакат – Одјек стваности
и гласник пропаганде / С: Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 1, бр. 12 (31. децембар 2009), стр. 15.
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Текст је посвећен изложби Историјског архива Пожа
ревац „Плакат, Визуелни скандал’ – одјек стварности
и гласник пропаганде“, аутора мр Јасмине Николић и
Драгане Милорадовић Николић, етнолога-антрополога и
архивиста Историјског архива Пожаревац. Изложбу прате
репрезентативни штампани каталог, дигитални каталог и
промо-материјал. Изложбом је представљена збирка плаката
штампаних у време Другог светског рата, 1941–1944. године.

2010.
99. М
 . Е.: Простор некадашње Старе робне куће променио
намену, постао је галерија – Аутентична збирка пла
ката – несвакидашња изложба / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 2, бр. 7 (31. јануар 2010), стр. 13.
Историјски архив Пожаревац је у простору Старе робне
куће приредио нову изложбену поставку, уз пратећи каталог „Плакат, Визуелни скандал’ – одјек стварности и гласник
пропаганде“, чији су аутори мр Јасмина Никилић и Драгана
Милорадовић Николић, етнолози и архивисти Историјског
архива Пожаревац. О изложбеној поставци, која садржи
богату збирку плаката из периода Другог светског рата,
говорили су мр Јасмина Николић, Драгана Милорадовић
Николић, проф. др Предраг Марковић и мр Мирољуб Манојловић, историчар. Изложбу је отворио члан Градског већа за
културу и просвету Раде Михајловић.
100. Ристић, Синиша: Историјски архив Пожаревац – Архив
у јавности / С. Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 2, бр. 8 (29. фебруар), стр. 20.
Текст је посвећен заступљености Историјског архива
Пожаревац у јавности. Директорка Архива је, између
осталог, навела бројне пројекте као што су: инвестиције за
грађевинске радове на објекту архивског депоа, Зборник
радова „Браничево у историји Србије“ са истоименог
научног скупа, изложба посвећена локалној самоуправи
„170 година локалне (само)управе у Пожаревцу“, изложба
„Плакат, Визуелни скандал’ – одјек стварности и гласник
пропаганде“, сет архивских докумената са календаром
„Културна баштина“ и низ других издања. Циљ ових издања
је, према речима директорке, културна функција Архива и
очување идентитета српског народа и државе.
101. Д
 инић, Дарко: Поводом Дана Архива у Пожаревцу
представљена изложба „Кнез Павле Карађорђевић,
краљевски намесник 1934–1941.“ / Д. Динић.
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Татјана ЖИВКОВИЋ

Пожаревац, док је изложбу отворила Сања Чековић,
државни секретар у Министарству за државну управу и
локалну самоуправу РС.

Татјана ЖИВКОВИЋ

У: Р
 еч народа. – Год. LXV, бр. 3107 (11. мај 2010), стр. 6.
Историјски архив Пожаревац и Архив Југославије у
оквиру међуархивске сарадње, а поводом Дана архива,
у свечаном салону Скупштине Града представили су
изложбу архивских докумената посвећених Кнезу Павлу
Карађорђевићу, предводнику и одлучујућем члану
Краљевског намесништва у периоду 1934–1941. године.
Част да отвори изложбу имала је принцеза Јелисавета
Карађорђевић, ћерка кнеза Павла Карађорђевића.
Најпре је приказан филм о кнезу Павлу Карађорђевићу
из архиве Југословенске кинотеке, а затим су високу
гошћу и бројне госте поздравили представници локалне
самоуправе и директорка пожаревачког Архива мр Јасмина
Николић. Присутнима су се обратили в. д. директора Архива
Југославије Миладин Милошевић и председник Скупштине
града Пожаревца Миомир Илић.
102. Васић, Зоран: Изложба докумената о кнезу Павлу / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 298 (14. мај 2010), стр. 4.
Поводом Дана архива, Историјски архив Пожаревац
и Архив Југославије, у свечаном салону Градског здања у
Пожаревцу представили су изложбу архивских докумената
посвећених кнезу Павлу Карађорђевићу, краљевском
намеснику 1934–1941. године. Изложбу је отворила његова
ћерка, принцеза Јелисавета Карађорђевић. Најпре је приказан филм о кнезу Павлу Карађорђевићу из архиве Југословенске кинотеке, а затим су високу гошћу и бројне госте
поздравили представници локалне самоуправе и директорка пожаревачког Архива мр Јасмина Николић.
103. М. Е.: Историјски архив Пожаревац – Истина за сва
времена / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 2, бр. 11 (31. мај 2010), стр. 11.
Поводом Дана Историјског архива у Пожаревцу, а у
оквиру међуархивске сарадње са Архивом Југославије,
представљена је изложба архивских докумената посвећених кнезу Павлу Карађорђевићу, предводнику и најважнијем члану Краљевског намесништва од 1934. до 1941. године.
О друштвеном значају Архива и самој изложбеној
пос тавци говорила је мр Јасмина Николић, директорка
Архива. Присутнима су се обратили в. д. директора Архива
Југославије Миладин Милошевић и председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић. Изложбу је отворила
принцеза Јелисавета Карађорђевић, ћерка кнеза Павла
Карађорђевића, чијом заслугом је целок упна микро
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филмована заоставштина кнеза Павла Карађорђевића са
Колумбија универзитета у Њујорку (САД) уступљена Архиву
Југославије. У оквиру програма приказан је и филмски
материјал који се чува у Архиву Југословенске кинотеке, а
био је приказан само у Архиву Југославије.
104. М
 . Е.: Историјски архив – Градиће се управна зграда у
Пожаревцу – Најлепши регионални архив у Србији / Е. М.
У: Нова реч. – Год. 2, бр. 15 (30. септембар 2010), стр. 21.
Текст је посвећен реконструкцији и адаптацији зграде
Старе касарне – павиљони 3 и 4, чиме би Историјски архив
добио нови простор за смештај архивске зграде површине
840 квадрата, што ће са већ постојећим објектима старих
касарни чинити комплекс површине око 2.500 квадрата,
јединствен у Србији.
105. Динић, Дарко: Интернационална архивска конферен
ција у Норвешкој – Препознат јединствен квалитет
архива / Д. Динић.
У: Реч народа. – Год. LXV, бр. 3130 (12. октобар 2010), стр. 12.
Интернационална архивска конференција Међународ
ног архивског савета одржана је ове године по 42. пут у
норвешком граду Ослу, у периоду од 13–17. септембра. Овој
конференцији присуствовало је више од стотину светских
архивских делегација, а државу Србију представљале су
Радмила Петровић из Архива Србије Београд и мр Јасмина
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац. Као
члан Европске архивске регионалне организације од 2010.
године, Историјски архив Пожаревац је добио могућност да
кроз различите облике буде присутан на европској, односно
међународној архивској сцени.
106. Вељковић, Јелена: Успешна жена / [Јелена Вељковић]
У: Infomania. – Год. I, бр. 1 (1. новембар 2010), стр. 10–11.
Текст је посвећен разговору са директорком Историјског архива Пожаревац мр Јасмином Николић о значајним
пројектима и новодобијеном простору Стара касарна 3, који
је град Пожаревац доделио Архиву ове године. Директорка
Архива навела је најзначајније пројекте којима је ова установа заслужила да постане члан Европских архива и остварила драгоцене контакте са архивима у Ослу, Трсту и Птују.
107. Д
 инић, Дарко: Обележен 16. новембар Дан копнене
војске - Подсећање на славне дане Колубарске битке
/ Д. Динић.
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108. Васић, Зоран: Признања Историјском архиву и Пожа
ревцу / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 329 (17. децембар
2010), стр. 7.
Поводом обележавања 110 година рада Архива Србије,
Граду Пожаревцу и Историјском архиву из овог града одата
су посебна признања за успешну делатност и сарадњу. На
свечаности су, поред високих званица из културног и јавног живота Србије, говорили градоначелник Пожаревца
Миодраг Милосављевић и директорка Историјског архива
мр Јасмина Николић. На свечаности су додељене годишње награде Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић
и Фонда Александра Арнаутовића и потписан протокол о
сарадњи са Архивом Републике Словеније. Том приликом
Историјски архив из Пожаревца потписао је протокол о
сарадњи са Згодовинским архивом Птуј.
109. М. Е.: Историјски архив Пожаревац – Отворени архив
/ Е, М.
У: Н
 ова реч. – Год. 2, бр. 18 (31. децембар 2010), стр. 35.
Текст је посвећен активностима Архива у протеклој
години. Урађена је пројектна документација за нову зграду
Архива, површине 840 квадрата. Директорка Архива мр
Јасмина Николић била је члан делегације Србије на Интернационалној коференцији архива у Ослу, у Норвешкој.
Потписани су Протоколи о сарадњи са Браничевском
епархијом и Историјским архивом Птуј у Словенији.
Приређена је изложба архивских докумената посвећених
Браничевској епархији у Трсту, у Италији. У овој години
објављено је неколико издања у три едиције Историјског
архива Пожаревац. Организована је изложба архивских
докумената о кнезу Павлу Карађорђевићу. Остварена је
изузетна сарадња са Центром за обуку копнене војске у
Пожаревцу, као и са Војском Србије.
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110. М
 . Е.: Историјски архив Пожаревац – Уверљиво сведо
чанство прошлости / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 3, бр. 20 (28. фебруар 2011), стр. 21.
Текст је посвећен богатој изложбеној активности
Историјског архива Пожаревац. У разговору са директорком
ИАП мр Јасмином Николић представљене су три изложбене
поставке Историјског архива Пожаревац: Спомен соба у
Касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу,
изложба „Општенародна имовина у Пожаревачком округу
од 1945. до 1960. године“ и изложба „Биоскоп 1941–1945.“
111. Васић, Зоран: Плодна сарадња историјских архива и
Пожаревца и Птуја – Кад машкаре завладају / З. Васић.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 344 (1. април 2011), стр.
4–5.
Традиционално плодна сарадња Пожаревца и Птуја
настављена је изложбом „Кад машкаре завладају“,
трагови машкара у архивским изворима, коју је реализовао
Историјски архив Птуј. Изложба је приређена у Еколошком
дому на Чачалици уз присуство челника града Пожаревца,
конзула Амбасаде Словеније Јожефа Кечека, представника
архива из Цеља, Птуја, Београда, Новог Сада, Ужица,
Зрењанина, Панчева и Пожаревца. О значају изложбене
поставке колега из Словеније говорила је директорка
Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић.
Изложбу је отворио конзул Амбасаде Словеније Јожеф
Кечек, нагласивши да је између Србије и Словеније, у
последњих 10 година, постигнут висок ниво сарадње.
112. Васић, Зоран: У пешачкој зони у центру Пожаревца, на
Старом корзоу, отворена важна културна адреса - Град
ска галерија биће ликовно средиште / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 345 (8. април 2011), стр. 2.
Текст је посвећен отварању Градске галерије у Пожаревцу, која је припала Народном музеју и представљаће драгоцен простор, како за ликовне, тако и за тематске изложбе,
које ће овде организовати Народни музеј, Историјски архив,
Библиотека и Галерија Милене Павловић Barilli.
113. Р. Н.: Историјски архив Пожаревац – Пожаревљани у
Словенији – Србија и Словенија никад ближе / Н. Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 3, бр. 22 (30. април 2011), стр. 15.
Текст је посвећен отварању изложбе Историјског архива
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У: Реч народа. – Год. LXV, бр. 3136 (23. новембар 2010),
стр. 3
Поводом обележавања Дана копнене војске 16. новембра 2010. године Историјски архив Пожаревац организовао
је изложбу „Браничево у историји Србије“, посвећену учешћу јединица и људи из овог краја у Првом светском рату.
Изложбу је отворио бригадни генерал Млађан Нишевић, док
је о изложбеној поставци говорила директорка Историјског
архива Пожаревац мр Јасмина Николић.
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Пожаревац, 5. априла 2011. године у простору трговинског
центра „Qulandia“ у Птују. Госте је поздравио директор
Згодовинског архива Птуј мр Иван Фрас, потом, у име
Историјског архива Пожаревац присутнима се обратила
директорка мр Јасмина Николић. Присутнима су се обратили
и градоначелник Птуја др Штефан Челан и директор
трговинског центра „Qulandia“. О самој изложби говорила је
Драгана Милорадовић Николић, архивиста. Изложбу је отворио градоначелник града Пожаревца Миодраг Милосављевић. Текст наводи и учешће Историјског архива Пожаревац
на Међународном архивском саветовању у Раденцима, 6–7.
априла 2011. године, на коме је представљен стручни рад
на тему „Архивски документ обрађен технологијом трећег
миленијума – искуство Историјског архива Пожаревац“,
аутора мр Јасмине Николић и Драгане Милорадовић Николић.
114. П
 еришић, Милена: У Градској галерији Пожаревца
отворена изложба „Биоскоп 1941–1945“ / М. П.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3162 ( 24. мај 2011), стр. 12.
Обележавајући 70 година од почетка Другог светског
рата Историјски архив Пожаревац представио је изложбу
под називом „Биоскоп, 1941–1945“, у Градској галерији у
Пожаревцу. Изложбу је отворио Миомир Илић, председник Скупштине града Пожаревца. О изложбеној поставци
говорили су: мр Јасмина Николић, директорка ИАП, Драгана
Милорадовић Николић, архивиста и један од аутора изложбе, Драган Вујић Вујке, глумац Позоришта на Теразијама и
Марко Чкоњевић, син Благоја Чкоњевића, власника богате
колекције филмских плаката. Збирка Благоја Чкоњевића
у дигиталном облику уступљена је Архиву Пожаревца.
Приликом рада на каталогу изложбе „Филмови које је
гледао Београд“ велику помоћ пружио је Горан Митић, један
од врсних познавалаца историје филма. Премијера ове
изложбене поставке била је у Птују, у Словенији, 5. априла
2011. године.
115. М. Е.: Историјски архив Пожаревац – Стари добри
филм / Е. М.
У: Н
 ова реч. Год. 3, бр. 23 (31. мај 2011), стр. 16.
Обележавајући 70 година од почетка Другог светског
рата Историјски архив Пожаревац представио је изложбу
плаката филмова које је гледао Београд „Биоскоп, 1941–
1945“ у Градској галерији на Старом корзоу. Изложба
садржи више од 100 плаката, док је материјал за изложбу
прикупљен захваљујући Марку Чкоњевићу, власнику
Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

збирке, који је своју приватну збирку у дигиталном облику
поклонио Архиву. Присутнима су се обратили мр Јасмина
Николић, директорка ИАП, Драган Вујић Вујке, филмски
колекционар и првак Позоришта на Теразијама, Драгана
Милорадовић Николић, један од аутора изложбене поставке
и Марко Чкоњевић, власник збирке и менаџер у филмској
дистрибуцији. Изложбу је отворио председник Скупштине
града Пожаревца Миомир Илић.
116. Е
вковски, Светлана: Нова изложбена поставка у
Градској галерији Пожаревца – Кад приватна имовина
постане државна / С. Е.
У: Р
 еч народа. – Год LXVI, бр. 3166 ( 21. јун 2011), стр. 7.
Поводом Светског Дана архива, Историјски
архив Пожаревац приредио је изложбу под називом
„Општенародна имовина у Пожаревачком округу од 1945. до
1960. године“ у Градској галерији у Пожаревцу. Изложбу је
отворио Милић Јовановић, заменик председника Скупштине
града Пожаревца. Аутори изложбе су Јасмина Живковић,
архивиста и Наташа Милошевић Дулић. О теми изложбе
говорила је мр Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац.
117. В
 асић, Зоран: Промоција књиге о Ђорђу Вајферту –
Делегација Пожаревца у Народној банци / З. В.
У: Браничево Данас. - Год VI, бр. 356 (24. јун 2011), стр.
1, 3.
Текст је посвећен промоцији књиге „Ђорђе Вајферт
– визионар и прегалац“, аутора мр Саше Илића, мр Соње
Јерковић и мр Владимира Булајића, одржаној у Народној
банци Србије, уз присуство гувернера Дејана Шошкића и
других високих званица. Представници Града Пожаревца
били су: градоначелник Миодраг Милосављевић, заменик
директора ПД ТЕКО Костолац Десимир Стевић и директорка
Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић са
сарадницима.
118. Изложба поводом једне историјске неправде – Како је
приватно постало државно.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 356 (24. јун 2011), стр.
4–5.
Поводом Светског дана Архива, Историјски архив
Пожаревац, у Градској галерији, приредио је изложбу под
називом „Општенародна имовина у Пожаревачком округу
од 1945. до 1960. године“, аутора Јасмине Живковић и
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119. М
 . Е.: Историјски архив Пожаревац – Променили сли
ку о Србији / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 3, бр. 24 (30. јун 2011), стр. 15.
Обележавајући Светски дан архива, Архив у Пожаревцу
приредио је нову изложбену поставку „Општенародна
имовина у Пожаревачком округу 1945–1960. године“ у пожаревачкој Градској галерији. Аутори изложбе су архивисти
Историјског архива Пожаревац Јасмина Живковић и Наташа
Милошевић Дулић. О концепцији саме изложбе говорила је
мр Јасмина Николић, директорка ИАП. Јасмина Живковић,
ауторка изложбе је истакла да је тема изложбе веома
комплексна, озбиљна, занимљива и свакако актуелна.
Изложбу је отворио Милић Јовановић, заменик председника
Скупштине града Пожаревца.
120. Перишић, Милена: У Касарни „Генерал Павле Јуришић
Штурм“ у Пожаревцу отворена ризница сећања / М. П.
У: Р
 еч народа. – Год. LXVI, бр. 3168 (5. јул 2011), стр. 2.
Поводом два века војске у Браничеву у Касарни
„Генерал Павле Јуришић Штурм“ отворена је Спомен соба,
трајна поставка докумената и изложбених експоната који
сведоче о најзначајнијим догађајима из војне историје на
подручју Браничевског, Подунавског и Поморавског округа.
Присутнима се најпре обратио командант Центра за обуку
копнене војске и Гарнизона „Генерал Павле Јуришић Штурм“
у Пожаревцу пуковник мр Миливоје Пајовић. Велики
допринос на уређивању Спомен собе дао је Историјски
архив Пожаревац. О изложеним архивским документима
говорила је мр Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац. Изражавајући захвалност Историјском
архиву Пожаревац и Гарнизону за прикупљање вредне
грађе, изложбу је отворио градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.
121. Р
 . Н.: Историјски архив и Центар за обуку КОВ Пожа
ре
вац – Историјски архив Пожаревац и Команда
Гарнизона Пожаревац – За вечност – Историја ориги
налних докумената / Н. Р.
Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

У: Н
 ова реч. – Год. 3, бр. 25 (31. јул 2011), стр. 17.
Спомен соба Центра за обуку копнене војске и Гарнизона
Пожаревац у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“
основана је по наређењу команданта Команде за обуку
генерал-потпуковника Александра Живковића. Аутори
изложбе су пуковник мр Миливоје Пајовић, командант
Центра за обуку копнене војске и мр Јасмина Николић,
директорка Историјског архива Пожаревац. Спомен соба
представља јединствен преглед војне историје Србије
од 1804. године до данашњих дана. Израду Спомен собе
подржали су челници града Пожаревца, а у формирању
поставке учествовао је поред аутора изложбе, стручни тим
Архива и Војске.
122. Динић, Дарко: Представљена монографија „Пожаре
вац, окружна варош од 1858. до 1918. године“ / Дарко
Динић.
У: Реч народа. – Год. LXV, бр. 3180 (27. септембар 2011),
стр. 15.
У свечаном салону Градског здања представљена је
монографија „Пожаревац, окружна варош од 1858. до
1918. године“, аутора др Мирољуба Манојловића, која је
објављена у оквиру едиције „Посебна издања“ Историјског
архива Пожаревац. Докторска дисертација Мирољуба
Манојловића, према речима проф. др Радоша Љушића,
представља једну од најбољих историја градова у Србији у
19. веку, захваљујући великом истраживачком раду. Поред
професора др Радоша Љушића са Филозофског факултета
у Београду, о књизи су говорили: др Ђоко Трипковић
са Института за савремену историју Србије у Београду,
мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива
Пожаревац и главни и одговорни уредник издања и аутор
др Мирољуб Манојловић. Промоцији су присуствовали
челници града Пожаревца, а одломке из монографије
казивао је Небојша Кундачина, првак драме Народног
позоришта у Београду.
123. 
Васић, Зоран: Представљена монументална моно
графија о историји Пожаревца – Варош као стециште
идеја / З. Васић.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 370 (30. септембар
2011), стр. 7.
У свечаном салону Градског здања у Пожаревцу
представљена је монографија „Пожаревац, окружна варош
од 1858. до 1918. године“ аутора др Мирољуба Манојловића,
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Наташе Милошевић Дулић, архивистима ове установе. О
значају изложбене поставке и неправди која је почињена
грађанима у том историјском периоду говорила је мр
Јасмина Николић, директорка ИАП. Изложбу је отворио
Милић Јовановић, заменик председника Скупштине града
Пожаревца.
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која је објављена у едицији „Посебна издања“ Историјског
архива Пожаревац. О књизи су говорили: проф. др Радош
Љушић са Филозофског факултета у Београду, др Ђоко
Трипковић са Института за савремену историју Србије у
Београду, мр Јасмина Николић, директорка ИАП и аутор др
Мирољуб Манојловић, чија је ово докторска дисертација.
Промоцији су присуствовали челници града Пожаревца а
одломке из монографије казивао је Небојша Кундачина,
првак драме Народног позоришта у Београду.
124. Р. Н.: Историјски архив Пожаревац – Представљање
монографије „Пожаревац окружна варош 1858–1918“
– Запис у времену о времену / Н. Р.
У: Нова реч. – Год. 3, бр. 27 (30. септембар 2011), стр. 15.
Историјски архив Пожаревац је у оквиру своје едиције
„Посебна издања“ објавио монографију „Пожаревац
окружна варош 1858–1918“, аутора др Мирољуба Манојловића. У монографији, која представља докторску дисертацију аутора коришћена је архивска грађа из Архива Србије
и Историјског архива у Пожаревцу. У представљању овог
историјски вредног дела учествовали су: проф. др Радош
Љушић са Филозофског факултета у Београду, др Ђоко
Трипковић са Института за савремену историју Србије у
Београду, мр Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац и аутор др Мирољуб Манојловић, а
одломке из монографије казивао је Небојша Кундачина,
првак драме Народног позоришта у Београду. Директорка
Архива мр Јасмина Николић захвалила се Граду Пожаревцу
на финансијској и моралној подршци у реализацији овог
издавачког подухвата.
125. П
 еришић, Милена: Министарка правде на прослави
190.годишњице Првог нахијског суда у Србији – Од
магистрата до вишег суда / М. П.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3193/4 (29. децембар 2011),
стр. 7.
У оквиру обележавања 190 година од оснивања првог
Нахијског суда у Србији, у Градској галерији у Пожаревцу
отворена је изложба Историјског архива Пожаревац под
називом „Пожаревачки магистрат – Први нахијски суд у
Србији 1821–2011“. Изложбу је отворила Јагода Јеличић,
помоћник министра правде у Влади Србије. Пратећи део
изложбе била је истоимена књига и електронска публикација. О значају јубилеја говорила је мр Јасмина Николић,
директорка Историјског архива Пожаревац.
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126. Максимовић, Андријана: Историјски архив Пожаревац
у 2011. години – Освојили Србију и свет / Андријана
Максимовић.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3193/4 (29. децембар 2011),
стр. 34.
Историјски архив Пожаревац у протеклој 2011. години,
својим активностима на плану заштите архивске грађе и
бројним изложбеним и издавачким пројектима, оправдао
је своје високо место у културном и друштвеном животу
Србије. Ове године Историјском архиву Пожаревац додељена је престижна награда „Златна архива“ за најуспешнију
архивску институцију која је постигла изванредне резултате
на пољу заштите непроцењивог архивског блага и, тиме,
очувања српске историје.
127. Р. Н.: Историјски архив Пожаревац - Историјски архив
Пожаревац на међународној сцени / Н. Р.
У: Н
 ова реч. – Год. 3, бр. 30 (31. децембар 2011), стр.
Историјски архив Пожаревац је 2011. године постао
редовни члан Међународне архивске организације (МАС)
са седиштем у Паризу (Француска), као и европског огранка
ове организације – ЕУРБИКА. Текст говори о изложбама
Историјског архива Пожаревац у Италији и Словенији у 2011.
години. Потписан је и Протокол о међународној, архивској,
културној и научној сарадњи са Историјским архивом Птуј у
Словенији. Ове године је забележено учешће директорке и
архивиста овог Архива на шест међународних конференција
и саветовања у земљи и иностранству.

2012.
128. Динић, Дарко: У Дому војске Србије у Београду отво
рене изложбе Историјског архива Пожаревац – Маги
чни свет филма и плаката / Дарко Динић.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3206 (27. март 2012), стр. 10.
Текст је посвећен отварању две изложбе филмских
плаката из Историјског архива Пожаревац у Дому Војске
Србије у Београду под називом „Филмови које смо волели,
1947–1980“ и „Филмски плакат 1941–1945. године“ аутора
Драгане Милорадовић Николић, Горана Митића и мр
Јасмине Николић.
Присутнима се најпре обратила мр Јасмина Николић,
директорка Историјског архива Пожаревац. Госте су
поздравили: председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић и директор Медија центра „Одбрана“ потпуковник
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129.

 аксимовић, Андријана: Историјски архив Пожа
М
ревац прославио два јубилеја – Филмови које смо
волели / А. М.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3211 (30. април 2012), стр. 4.
Поводом Дана Историјсог архива Пожаревац изложена
је поставка посвећена веку српске и југословенске
кинематографије под насловом „Филмови које смо
волели, 1947–1980.“ Почасни гост поводом 64. годишњице
Историјског архива Пожаревац и стогодишњице српског
и југословенског филма био је Велимир Бата Живојиновић, а изложбу је отворио председник Скупштине града
Пожаревца Миомир Илић. Присутнима су се обратили
и мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива
Пожаревац и Драгана Милорадовић Николић, архивиста.

130. М. Е.: Историјски архив Пожаревац – Где је кнез, ту је
и престоница / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 4, бр. 34 (30. април 2012), стр. 15.
Историјски архив Пожаревац представио је у Великој
галерији Дома војске Србије у Београду своју издавачку
делатност, а посебно зборник докумената „Двор и породица
Књаза Милоша у Пожаревцу 1825–1839.“, који је приредио
др Мирољуб Манојловић. Ово издање представља први
наслов у новопокренутој едицији Историјског архива Пожаревац „Зборници докумената“. Директорка Архива мр
Јасмина Николић нагласила је да објављивање историјских
извора има посебну вредност, с обзиром на то, да до сада
није публикована грађа о животу књаза Милоша у Београду
и Крагујевцу, тако да је ово прва и једина књига која сведочи
о животу и раду на једном од дворова Књаза Милоша.
131. 
Максимовић, Андријана: „Реч народа“ истражује:
Жене руководиоци у граду Пожаревцу – Здрава женска
амбиција мења „мушки свет“ / Андријана Максимовић.
У: Р
 еч народа. – Год. LXVI, бр. 3212 (9. мај 2012), стр. 14.
Текст је посвећен успешним женама, руководиоцима на
територији града Пожаревца. Међу њима је и мр Јасмина
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, која
се већ девет година налази на челу ове успешне установе.
Пре тога је пет година била саветник у Министарству културе
РС, а факултет је завршила као најбољи студент и неко време
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радила као асистент. За успех је најважније, према речима
мр Јасмине Николић, дисциплиновано следити јасан циљ.
132. В
 асић, Зоран: Успомене на век српске и југословенске
кинематографије – Филмови које смо волели читав
век / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 402 (11. мај 2012), стр. 7.
Поводом Дана Историјског архива Пожаревац, у
Градској галерији изложена је поставка посвећена веку
српске и југословенске кинематографије под називом
„Филмови које смо волели од 1947. до 1980. године“. Почасни
гост на свечаности био је славни глумац Велимир Бата
Живојиновић, а изложбу је отворио председник Скупштине
града Пожаревца Миомир Илић. О раду и улози Архива
говорила је мр Јасмина Николић, директорка Историјског
архива Пожаревац. О изложбеној поставци говорила је
један од аутора изложбе етнолог и виши архивиста Драгана
Милорадовић Николић.
133. М
 . Е.: Историјски архив Пожаревац чува историју
више од шест деценија / Е. М.
У: Н
 ова реч. – Год. 4, бр. 35 (31. мај 2012), стр. 23.
Настојећи да што боље реализује своју архивистичку и
културну мисију Историјски архив Пожаревац прикључио
се обележавању стогодишњице српског филма. Изложбом
„Филмови које смо волели 1947–1980.“ српској јавности
представљена је јединствена збирка филмских плаката,
која је настала систематским, дугогодишњим прикупљањем
Марка Чкоњевића, који је поклонио своју збирку у дигиталном облику Архиву у Пожаревцу.
Почасни гост на свечаности био је Велимир Бата Живо
јиновић, легенда српског филма, а изложбу је отворио
председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић.
О дугогодишњем раду и успесима Архива говорила је мр
Јасмина Николић, директорка Пожаревачког архива, док је
о изложбеној поставци говорила један од аутора изложбе
етнолог и виши архивиста пожаревачког Архива, Драгана
Милорадовић Николић.
134. 
Милошевић Дулић, Наташа: Пожаревац некад...–
Водимо вас у прошлост... / Наташа Милошевић Дулић.
У: П
 оље снова. – Год. XIII, бр. 16 (јун 2012), стр. 7–8.
Текст Наташе Милошевић Дулић из Историјског архива
Пожаревац посвећен је прошлости Пожаревца, развитку
града кроз историју, познатим улицама и трговима, посебно
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Татјана ЖИВКОВИЋ

Славољуб Марковић. О самој поставци говорио је управник
Музеја Југословенске кинотеке Динко Туцаковић. Изложбу
је отворио редитељ и глумац Радош Бајић.

Татјана ЖИВКОВИЋ

Табачкој чаршији. Као трговачко средиште ова улица је била
једна од вреднијих у Србији. Срушена је 1963. године, а већ
следеће године саграђене су нове стамбене зграде у соцреалистичком стилу.
135.Стојадиновић, С.: Историјски архив Пожаревац – Вре
менска машина / С. Стојадиновић.
У: С
 фера. – Год. II, бр. 6 (јун-јул 2012), стр. 12.
Текст је посвећен историјату Историјског архива Пожаревац, највреднијим документима и збиркама и данашњој
функцији која је усклађена са новим технологијама, попут
дигитализације и микрофилмова, по којима је Историјски
архив Пожаревац један од водећих у Србији.
136. Н. Р.: Изложбом Историјског архива Пожаревац у Нишу
отворен фестивал глумачких остварења / Р. Н.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3228 (28. август 2012), стр. 11.
Изложбом под називом „Филмови које смо волели
1947–1980. године“ у Градској галерији „Синагога“ у Нишу
Историјски архив Пожаревац започео је 47. Међународни
фестивал глумачких остварења домаћег играног филма.
Свечаности отварања изложбе присуствовао је и градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, а испред
организатора директорка Историјског архива Пожаревац
мр Јасмина Николић.
137. Н
 .Р.: Изложба Историјског архива Пожаревац отво
рила 5. Лесковачки интернационални фестивал фил
мске режије LIFFE – „Филмови које смо волели“ у
Лесковцу / Р. Н.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3232 (25. септембар 2012), стр. 15.
Изложбом под називом „Филмови које смо волели
1947–1987.“ Историјског архива Пожаревац отворен је 5.
Лесковачки интернационални фестивал филмске режије.
Изложбу је отворио познати српски редитељ Дарко Бајић.
Аутори изложбе су етнолог и виши архивиста ИАП Драгана
Милорадовић Николић и архивиста Горан Митић, уз подршку директорке Архива мр Јасмине Николић.
138. Васић, Зоран: Историјски архив отворио фестивал у
Лесковцу / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 422 (28. септембар
2012), стр. 7.
У организацији лесковачког Културног центра и
Организационог одбора Фестивала филмске режије у
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Лесковцу, под покровитељством Министарства културе
РС и града Лесковца, приређена је гостујућа изложба
Историјског архива Пожаревац „Филмови које смо волели“.
Овом изложбом отворен је 5. интернационални фестивал
филмске режије LIFFE у Лесковцу. Изложбу је отворио Дарко
Бајић, редитељ и уметнички директор Фестивала.
139. В
 асић, Зоран: Сарадња историјских архива Пожаревца и
Републике Српске – Заједнички пројекти за Европу / З. В.
У: Браничево Данас. – Год. VI, бр. 423 (5. октобар 2012),
стр. 7.
Историјски архив Пожаревац и Архив Републике Српске потписали су, у свечаном салону Градског здања, међународни протокол о сарадњи. Циљ потписивања протокола
је, према речима мр Јасмине Николић, директорке Историјског архива Пожаревац да се јавности прикажу дела оба
архива и учине доступним. Директор Архива Републике Српске Душан Поповић је, такође, изразио задовољство узајамном сарадњом обе установе.
140. Историјски архив Пожаревац – После Лесковца госто
вао у Краљеву.
У: Реч народа. – Год. LXVI, бр. 3234 (9. октобар 2012),
стр. 15.
У Галерији Народног музеја у Краљеву отворена је
изложба Историјског архива Пожаревац „Филмови које смо
волели 1947–1980.“. Присутнима су се обратили директор
Народног музеја Краљево Драган Драшковић, директорка
Историјског архива Пожаревац мр Јасмина Николић, док је
изложбу отворио професор Новосадског универзитета др
Милан Никодијевић.
141. В
 асић, Зоран: Зборник докумената Историјског архива
– Двор књаза Милоша Обреновића / З. В.
У: Б
 раничево Данас. – Год. VI, бр. 426, стр. 8.
Историјски архив Пожаревац представио је, у свечаном
салону Градског здања, прву књигу у новопокренутој еди
цији „Зборници докумената“ под називом „Двор и породица
књаза Милоша у Пожаревцу од 1825. до 1839. године“ а при
ређивач овог издања је др Мирољуб Манојловић. О значају
објављивања архивске грађе о животу породице Обреновић
на двору у Пожаревцу говорили су градоначелник Пожа
ревца Миомир Илић и директорка Историјског архива
Пожаревац мр Јасмина Николић.
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Циљ Библиографије чланака о Историјском архиву
Пожаревац у периоду од 20 година је да прикаже рад и
активности једне од најзначајнијих установа културе у Браничевском округу и Србији.
На основу заступљености у локалној штампи, у последњих
20 година може се закључити да је Историјски архив Пожаревац доживео велики успон и да је, захваљујући примени
модерних технологија у чувању и заштити архивске грађе и
богатој изложбеној и издавачкој делатности, постао један од
водећих архива у Србији, посебно у периоду од 2003. године
до данас.

The bibliography of the
articles on the Historical
Archive of Požarevac in the
local periodicals 1992–2012
Abstract: The work is the result of bibliographic survey on
the articles in period 1992–2012. The research topics are the
articles on the Historical Archive in Požarevac, with the analysis
of their frequency in local newspapers. The bibliography has
141 units, arranged in chronological order.
Key words: the Historical Archive of Požarevac, periodicals,
Požarevac, bibliography.

SUMMARY
The aim of Bibliography is to show the work and activities (the period of twenty years) of one of the most important
institutions in Braničevo county and Serbia, the Historical Archive of Požarevac. According to the frequency of appearance
in local papers in the last twenty years, we can conclude that
the Archive has experienced significant rise. With the help of
modern technology and protection and preservation of the archival records and their rich exhibiting and publishing activities,
it became one of the leading archives in Serbia, especially in the
period from 2003 till today.

Review "ZAPISI" 2, Historical Archive Pozarevac

209

Часопис „ЗАПИСИ” 2, Историјски архив Пожаревац

Татјана ЖИВКОВИЋ

РЕЗИМЕ

