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ПРЕДСТАВЉЕН ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И ВОЈНОГ АРХИВА

„Деловање народноослободилачких јединица на територији Србије
и Пожаревачког округа у Другом светском рату“
Поводом
обележавања
Дана сећања на српске жртве у
Другом светском рату и осамдесет година од почетка Другог светског рата, Историјски
архив Пожаревац и Војни
архив Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране Министарства
одбране Републике Србије, под
покровитељством Града Пожаревца, представили су зборник
докумената „Деловање народноослободилачких јединица на
територији Србије и Пожаревачког округа у Другом светском
рату
одабрана
документа”, приређивача др
Јасмине Николић и др Маријане Мраовић.
Историјски архив Пожаревац последњих десет година
чини велике подухвате у оквиру издвачке и изложбене делатности на пољу проучавања
Другог светског рата на простору Србије и посебно Пожаревца. Тако је пожаревачки
Архив представио јавности
шест изложби и осам издања
којима се расветљавају историјски догађаји везани за
Други светски рат. Објављена
архивска грађа као примарни
историјски извор у издањима
Архива, сведочи и подсећа на
време када је свет био под ланцима нечовечности, нехуманости, понижења и деструкције –
на време Другог светског рата.
ДОПРИНОС КУЛТУРИ
СЕЋАЊА
Директорка Историјског
архива Пожаревац др Јасмина
Николић истиче да је зборник
докумената „Деловање народносолободилачких јединица на
територији Србије и Пожаревачког округа у Другом светском рату – одабрана
документа“ настао поводом
обележавања 75 година од победе над фашизом у Другом
светском рату, под покровитељством Града Пожаревца и
Министарства одбране Републике Србије, с намером да се
учествовањем у обележавању
овог историјског догађаја историчарима који се боре против ревизије историје Другог
светског рата, понуде докази
који могу допринети заустављању кривотворења чињеница, али и ода поштовање
доприносу савезничке Црвене
армије победи антихитлеровске коалиције.
-Историјска документа која
су ИАП и Војни архив приредили у изворном облику у
овом зборнику сведоче о историјским дешавањима у окупи-

раној Србији у времену од
1941. до 1944. године, са акцентом на војно–политичка дешавања у Пожаревачком округу,
као и о организационим и политичким активностима, активностима покрета отпора
првенствено Народноослободилачке војске и Пожаревачког
народноослободилачког партизанског одреда „Вељко Дугошевић“, о оружаним дејствима,
односу према окупатору, колаборационистичкој управи у
Србији и Равногорском покрету, пропагандним и агитационим напорима, чиме се
употпуњује слика историјске
стварности ратних година у
Пожаревцу и Србији. Документа су писана у највећем
броју случајева без агитационе
фразеологије у чему је и њихова највећа вредност као историјског извора - наглашава
др Јасмина Николић.
У овом зборнику одабраних докумената приређено је
103 документа из Групе фондова НОВЈ и Збирке докумената о Радничком покрету и
НОБ-у, који се чувају у Војном
архиву и ИАП.
Према речима научног сарадника и начелника у Војном
архиву др Маријане Мраовић,
Зборник представља својерсно
сведочанство о историјату
партизанског покрета и о
страдању српског становништва у земљи захваћеној
ратним вихором и резултат је
обимних архивистичких и историографских истраживања
представника две архивске
установе.
-Закључак је да се сви ми, у
покушајима да перципирамо и
тумачимо историјске процесе,
на почетку и на крају, морамо
окренути архивима као „вечним исходиштима историје“,
чуварима традиције са непроцењивом улогом у заштити архивске грађе као културног
добра од посебног друштвеног
значаја и потреби континуираног објављивања архивских
докумената као мултидисциплинарних извора сазнања од
посебног значаја за друштвено–хуманистичко научно
поље. Зборник који је данас
пред вама, управо је резултат
наших покушаја да досегнемо
наведене циљеве, казала је др
Маријана Мраовић.
РЕАЛНА СЛИКА
ПРОШЛОСТИ
Говорећи о значају ове публикације, виши научни сарадник Института за новију
историју Србије у Београду и

рецензент издања др Александар Стојановић подсетио је да
су све успешне историографије
обично почињале од истраживања локалних тема, од сагледавања сложених историјских
процеса и догађаја на локалном нивоу, а потом је долазило
до синтетисања тих сазнања на
окружни и потом национални
ниво и захваљујући томе такве
историографије добиле су

шлости, онако како је она заиста била. Укрштањем са већ
постојећим историјским изворима које је ова установа
објавила у претходним годинама, као што су „Наредбе Недићеве „Владе народног спаса“
и других историјских извора,
добија се једна знатно потпунија и сложенија слика прошлости и заправо имате све
неопходне алате како бисте

Др М.Мраовић, др А.Стојановић, др Ј.Николић,
др И.Крстић Мистриџеловић

веома јасну и чврсту научну
слику прошлости која у великој мери одговара ономе што
се заиста догодило у прошлости.
-Због тога Зборник докумената који данас представљамо,
али и све друге вредне књиге и
изложбе које је Архив Пожаревац реализовао у протеклих
десетак година су од изузетног
значаја како за историју Пожаревца и околине, тако и за целу
националну историју Србије и
за једно потпуније сагледавање
прошлости, сагледавање које
ће бити засновано на примарним историјским изворима,
без накнадних идеолошких
или било каквих других интересних интерпретација. Дакле,
онај скуп сазнања, информација и докумената који ће
стварну слику прошлости приближити како самим истраживачима, тако и широј јавности
која је за ту тематику заинтересована. У овом Зборнику је
представљено више од сто докумената на преко 300 страница који из разних углова
осликавају рад Народноослободилачког покрета на простору Пожаревца и околине,
докумената који сагледавају
оружане сукобе, организовање
одреда, политички рад, чак и
неке инструкције Централног
комитета КПЈ везане за
држање пред непријатељима, и
оне заиста на један свеобухватан начин, мултиперспективно
представљају верну слику про-

могли да стекнете реалну
слику о ономе што се догађало
и да на прави начин валоризујете значај различитих историјских личности, политичких
и војних покрета који су деловали током окупације, да на
прави начин валоризујете
жртве, да се не играмо нагађања бројевима жртава, да свакој жртви одамо адекватну
почаст. Такав приступ прошлости који је код нас још увек
у фази изградње, заправо почива управо на књигама као
што је ова коју представљамо
данас, истакао је др Стојановић.
Професор
Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду и рецензент
издања др Ивана Крстић Мистриџеловић, наглашава да је
Зборник својеврсна хрестоматија изворних докумената о
партизанском покрету у Пожаревачком округу од 1941. до
1944. године.
-Ауторка предговора, др
Јасмина Николић нагласила је
важност континуираног бављења прошлошћу и презентовања архивске грађе најширој
јавности, која на тај начин има
прилику да се са историјским
збивањима упозна из изворних сведочанстава времена
осталог за нама. Тај се значај
објављивања архивских докумената још боље може увидети
у јубиларним годинама, посебно ако се ради о догађајима
глабалног карактера са исто

таквим историјским поукама,
какав Други светски рат несумњиво јесте. Публиковање
аутентичних сведочанстава
тог времена са простора нашег
живљења
уједно
је
и
својеврсна брана историјске
истине од ревизионистичких
настојања чији је крајњи циљ
миноризација жртава које је
Србија принела на олтар светске слободе. Посматрана у том
контексту, приређена одабрана
документа о деловању народноослободилачких јединица у
Србији и Пожаревачком
округу у Другом светском рату,
иако садржајно примарно везана за наведено подручје,
функционално превазилазе
улогу историјског извора локалног карактера. У уводној
студији, чија је ауторка др Маријана Мраовић изнети су
синтетизовани закључци о
најважнијим процесима и догађајима на подручју Краљевине Југославије, Србије и
Пожаревачког округа уочи и
током Другог светског рата.
Ауторкино врсно познавање
раздобља о коме је реч и систематично излагање омогућавају
читаоцу да без већег напора
сагледа оновремене прилике у
Југославији и у свету, дајући
му „клупко“ за једноставну
оријентацију у лавиринтима
бројних закулисних и јавних
збивања тога раздобља, закључује др Ивана Крстић Мистриџеловић.
Едиција „Зборници докумената“ Историјског архива
Пожаревац, чији је идејни творац, покретач, оснивач и први
главни и одговорни уредник
др Јасмина Николић, директорка ИАП, даје не само велики допринос заштити и
коришћењу архивског културног наслеђа, промоцији архивске грађе као културног
добра и унапређења архивске
струке, већ и подстицај за проучавање историје Србије и пожаревачког / браничевског
краја.
Књига је представљена у
свечаној сали Скупштине
града Пожаревца, а свечаност
је употпуњена виртуелном изложбом архивских докумената
и фотографија из фундуса Историјског архива Пожаревац и
Војног архива и оплемењена
пригодним музичким нумерама у извођењу професора
Предрага Пауновића, директора Музичког атељеа „Маестро“.

Д.Динић
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Посвећеност очувању
националног културног блага

Историјски архив Пожаревац је модерна, ефикасна и
отворена установа културе,
која има за задатак, да применом највиших стандарда, на
најадекватнији начин, евидентира, преузима, сређује, обрађује, изучава и штити архивску
грађу која се у њему чува, као и
да омогући несметано коришћење и објављивање.
Поред обављања редовних
послова на прикупљању, сређивању и заштити архивске
грађе, архивски посленици Историјског архива Пожаревац
посвећују пажњу научном раду
и културно-просветној делатности, која се огледа у многим
сегментима. То су, пре свега,
издавачка делатност, изложбе
архивских докумената, гостовања архивских изложби у галеријама музеја, архива и у
другим изложбеним просторима Србије и иностранства,
рад са истраживачима, сарадња са архивима, музејима,
научним и другим установама
у земљи и иностранству, све у
циљу приближавања Архива
широј јавности и већем броју
корисника.
СЕДАМ НОВИХ ИЗДАЊА

У 2020. години Историјски
архив Пожаревац објавио је
седам издања.
-Историјски архив Пожаревац и Криминалистичко- полицијски
универзитет
у
Београду објавио је научну монографију „Казнено- поправни
заводи у Србији – пример Казнено- поправног завода Пожаревац, Забела 1918-1945 –
књига друга“, чиме је реализован вишегодишњи заједнички
истраживачки подухват којим
је продуковано ново знање и
дат допринос неговању српске
историје, традиције и културе.
Књига садржи осам поглавља
која на посебан начин осветљавају важне теме из правне историје Краљевине СХС /
Југославије од 1918. до 1941. године - кривично право, казнену политику и заштиту јавне
безбедности, питање организа-

ције казнених завода у Краљевини са посебним освртом на
квалификованост и наоружаност заводског особља. На
примеру Казнено-поправног
завода Забела у периоду од
1918. до 1945. године, обрађени
су и просторни, амбијентални
и безбедносни услови за издржавање казни лишења слободе, осуђенички живот,
случајеви политичких и војних
осуда, велеиздаје, малолетних
осуђеника и жена осуђеница,
као и функционисање институције под окупацијом од 1941.
до 1945. године, истиче директорка Историјског архива др
Јасмина Николић.
Историјски архив Пожаревац објавио је девети број часописа националног значаја
„Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац“
којим се успешно, већ девет година заредом, промовише архивска теорија и пракса и
постулати друштвених и хуманистичких наука. Последњи
број доноси 28 прилога 31
аутора из земље и иностранства. Издвајамо прилоге
„Јеврејска заједница у Пожаревцу кроз фондове и збирке
Историјског архива Пожаревац“,„Страдање цивилног становништва,
избегличко
питање и судбина ратних заробљеника у немачким војним
логорима, 1941-1945“, „Правила Аеро-клуба Краљевине
Југославије „Наша крила“- из
грађе Историјског архива Пожаревац“, „Допринос архитекте
Данице
Дане
Милосављевић савременој пожаревачкој архитектури“.
Зборник „Деловање народноослободилачких јединица на
територији Србије и Пожаревачког округа у Другом светском
рату
–
одабрана
документа“, шести у едицији
„Зборници докумената“, значајан је издавачки подухват у
оквиру обележавања важног
јубилеја, 75 година од победе
над фашизмом у Другом светском рату. Зборник који представља
својеврсну
хрестоматију извора о парти-

занском покрету у округу пожаревачком од 1941. до 1944.
године, својом структуром и
садржином сврстава се у публикације приређене архивске
грађе. У зборнику одабраних
докумената приређена су 103
документа из „Групе фондова
Народноослободилачка војска
Југославије (НОВЈ)“ и „Збирка
докумената о Радничком покрету и НОБ-у“, који се чувају
у Војном архиву и Историјском
архиву Пожаревац. Зборник је
објављен под покровитељством Града Пожаревца и Министарства одбране Републике
Србије.
Зборник докумената „Пожаревачки протопрезвитерат
1836-1888“, седми у едицији
„Зборници докумената“, настао је поводом обележавања
десет година од потписивања
Протокола о сарадњи између
Историјског архива Пожаревац и Епархије браничевске, у
сарадњи Историјског архива
Пожаревац и Епархије браничевске, објављивањем и популаризацијом
архивских
докумената о историји цркве и
друштва из фонда „Пожаревачки протопрезвитерат 18361888“ који се чува у
Историјском архиву Пожаревац. Објављивањем историјских докумената овог
архивског фонда, Историјски
архив Пожаревац и Епархија
браничевска потврђују посвећеност очувању духовног,
националног и културног блага
и идентитета српског народа,
каже директорка ИАП.
О случајевима ратне добити
на територији Пожаревачког
округа и раду надлежне Комисије Округа за утврђивање
ратне добити, у периоду од
1945. до 1947. године, сведоче
архивска документа која се, у
оквиру архивског фонда
„Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“, чувају у
Историјском архиву Пожаревац, а која су објављена у зборнику докумената „Записници
са седница Комисије за утврђивање ратне добити Окружног
Народног Одбора Пожаревац,
1944-1947“, под покровитељством Министарства културе и
информисања
Републике
Србије.
У едицији „Научноинформативна средства о архивској

грађи“ објављен је једанаести
наслов „Начелство Среза
Звишког Кучево, 1839-1918 –
Аналитички инвентар 6 (18611863)“ у циљу информисања
научне, културне и шире јавности о архивској грађи коју поседује Архив.
Студијски каталог „Ратна
слика Србије у Другом светском рату 1941-1945“, двадесет
и осми наслов у едицији „Изложбени каталози“, настао је у
сарадњи Историјског архива
Пожаревац, Војног архива,
Војног музеја и Медија центра
„Одбрана“, поводом обележавања 75 година од победе над
фашизмом у Другом светком
рату, под покровитељством
Града Пожаревца и Министарства одбране Републике
Србије.
ДОПРИНОС КУЛТУРИ
СЕЋАЊА
Годину 2020. обележила је
изложба архивских докумената, фотографија, музејских и
уметничких предмета „Ратна
слика Србије у Другом светском рату, 1941-1945“, коју су
заједнички реализовали Историјски архив Пожаревац,
Војни архив, Војни музеј и Медија центар „Одбрана“, поводом обележавања 75 година од
победе над фашизмом у Другом светском рату, под покровитељством Града Пожаревца
и Министарства одбране Републике Србије.
-Ова изложба 240 архивских фотографија и докумената, из 30 фондова и збирки
који се чувају у 13 културних
институција из 7 градова у Републици Србији, као и 65 музејских предмета (одликовања,
ратне заставе, војно наоружање и делови ратних униформи, одеће и опреме) из
фундуса Војног музеја, фактографски осликава ратне прилике и догађаје у Србији у
периоду од 1941. до 1945. године, са акцентом на деловање
југословенских партизана и
борбе за ослобођење земље, успостављање односа југословенске Народноослободилачке
војске и Црвене армије и њихову заједничку улогу у ослобађању окупиране територије
Србије, подсећа др Јасмина
Николић.

Виртуелне изложбе

Изложба „Ратна слика Србије у Другом светском рату“,
Дом Војске Србије, Београд

Због увођења ванредног стања у Републици Србији,
Историјски архив Пожаревац је на свој сајт и YouTube,
поред постојећих 16 виртуелних изложби, поставио (у
оквиру кампање ОстаниКодКуће) и нове виртуелне изложбе "Филмске приче из Другог светског рата – YU кинематографија из угла партизана", „На лудом
камену...1880-1930 – фотографије венчања из збирки Историјског архива Пожаревац“ и „Догодило се на данашњи дан...“.

Др Јасмина Николић

Изложба је била постављена у Дому Војске Србије у
Београду, у периоду од 15. октобра до 15. новембра 2020. године. Обишли су је страни
војни представници акредитовани у Србији, из Немачке,
Италије, Европске уније, Турске, Швајцарске, Чешке, Румуније, Индонезије, Алжира и
Велике Британије. Такође, била
је део међународне манифестације „Музеји за 10”, где ју је посетио потпредседник Владе и
министар одбране др Небојша
Стефановић са сарадницима, а
Радио телевизија Србије је снимила репортажу о изложби за
емисију „Дозволите...“ Потом је
изложба постављена у Галерији
савремене уметности у Пожаревцу, у периоду од 16. новембра до 25. децембра 2020.
У оквиру Октобарских
свечаности Града Крагујевца, у
организацији Музеја „21. октобар“ – Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, била је
отворена изложба Историјског
архива Пожаревац “Плакат –
„визуелни скандал“, одјек
стварности и гласник пропаганде“, коју је 19. октобра 2020,
у Музеју „21. октобар“ у Крагујевцу, отворила министарка
у Влади Републике Србије
проф. др Славица Ђукић
Дејановић. Изложба је гостовала у Крагујевцу до 19. новембра 2020.
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Посебан вид заштите остварује се путем дигитализације
архивских докумената. У 2020.
години рађена је дигитализација архивске грађе која се чува
у Историјском архиву Пожаревац - 21 стара и ретка књига
(1752-1864), завичајна периодика (1885-1941), црквене матичне књиге Општине Мало
Црниће (1837-1918), црквене
матичне књиге Града Пожаревца (1898-1905) и грађа
фонда „Начелство Среза Звишког Кучево“, у укупној количини од 44.900 скенова.
Пројекат дигитализације рађен
је под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и
Града Пожаревца.
Д.Динић

УТОРАК, 15. децембар 2020. године
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ИЗЛОЖБА „РАТНА СЛИКА СРБИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941-1945“ У ДОМУ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

Допринос култури
сећања и памћења

У време обележавања седамдесет и пет година од победе над фашизмом и нацизмом у Другом
светском рату, група аутора из Историјског архива Пожаревац,
Војног архива, Војног музеја и Медија центра „Одбрана“, под покровитељством
Министарства
одбране Републике Србије и Града
Пожаревца, приредила је изложбу
„Ратна слика Србије у Другом светском рату 1941-1945“, у Дому
Војске Србије у Београду.
Применом методологије научне
историографије аутори су одабрали и презентовали 160 архивских фотографија и 80 докумената
из 30 фондова и збирки који се чувају у 13 културних институција из
седам градова Србије.
Изложбену поставку 15. октобра 2020. у Београду свечано је
отворио државни секретар у Министарству одбране Александар
Живковић, истакавши да све док
траје наше памћење и памћење
наших покољења, догађаји забележени на изложеним фотографијама,
сведочанствима
четворогодишње голготе нашег народа, неће бити заборављени и
остаће део нашег националног
бића.
Према речима директорке Историјског архива Пожаревац др
Јасмине Николић изложба је приређена са намером да се учествовањем
у
обележавању
овог
историјског догађаја историчарима који се боре против ревизије
историје Другог светског рата понуде докази који могу допринети
заустављању кривотворења чињеница, али и ода поштовање доприносу савезничке Црвене армије
победи антихитлеровске коалиције.
Архивска документа и фотографије фактографски осликавају
деловање југословенских партизана и борбе за ослобођење земље,
успостављање сарадње југословенске Народноослободилачке војске
и Црвене армије и њихову заједничку борбу за ослобађање окупиране територије Србије, каже др
Јасмина Николић, али напомиње
да изложба осликава и окупацију
земље, судбину избеглица и ратних
заробљеника у немачким логорима, страдање цивилног становништва, грађана који никога нису
угрозили, а били су хапшени, преваспитавани, мучени, убијани.
Изложбу чине две главне тематске целине - „Ратна слика
Србије у Другом светском рату –
окупација“ и „Борба за ослобођење
Србије 1941-1945. године и сарадња НОВЈ са Црвеном армијом“.

Делегације у рaзгледању изложбе у Дому Војске
Србије у Београду
поставку провеле су их ауторке изложбе др Јасмина Николић, др Маријана
Мраовић,
Наташа
Милошевић Дулић и Јелена Кнежевић.

Александар Живковић,
државни секретар
Министарства одбране РС

Др Јасмина Николић,
директорка Историјског
архива Пожаревац

Део изложбе је и електронска, виртуелна презентација архивских
фотографија, докумената, музејских предмета и уметничких изложбених експоната.
Додатак изложби је „Пропагандна уметност у деценијама
после рата“ где је изложено 13
уметничких слика и вајарских дела
из уметничке збирке Дома Војске
Србије у Београду. Реч је о тематски ангажованим радовима уметника који су стварали после Другог
светског рата, као што су Ђорђе
Андрејевић Кун, Ангелина Гаталица, Душан Гаковић, Нандор
Глид, Стеван Дукић, Ото Лого,
Мира Сандић, Сава Сандић,
Милан Четник и Аранка Мојак.
- Седамдесет и пет година
после Другог светског рата много
тога је заборављено и започети су
негативни процеси измене културе
сећања. Ова изложба, као својеврстан облик комуникације, има концепт да историјским документима
и фотографијама допринесе култури сећања и памћења, закључила
је др Јасмина Николић.
На отварању изложбе, поред
представника организатора, јавности су се обратили ректор Универзитета
одбране
генерал-потпуковник доц. др
Горан Радовановић и заменик градоначелника Пожаревца Славиша
Алексић, који су говорили о значају изложбе за културу памћења,
националну историју и народни
идентитет.
- Аутори изложбе су још једном
указали на неке од најзначајнијих
догађаја у Другом светском рату и
пред нама оживели прошлост, сурову према српском народу, али и
свим антифашистима на тлу некадашње Југославије, рекао је између
осталог, ректор генерал – потпуковник доц. др Горан Радовановић.
Напомињући да патриотизам

треба стално неговати и јачати,
што се чини и организацијом изложбе којом се чува сећање на оне
који су дали животе за слободу отаџбине, заменик градоначелника
Пожаревца Славиша Алексић је
додао:
- Младе генерације треба да
знају да се за слободу мора борити
свакодневно. Ова изложба и

Поставка изложбе у Галерији савремене уметности
у Пожаревцу

ДЕО МЕЂУНАРОДНЕ
КУЛТУРНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„МУЗЕЈИ ЗА 10“
Изложба „Ратна слика Србије у
Другом светском рату, 1941-1945“
била је део овогодишње манифестације „Музеји за 10“, која је одржана у периоду од 9. до 15.
новембра, на тему „Музеји за једнакост: разноликост и инклузија“,
под координацијом Националног
комитета ICOM Србија.
Изложбу је 14. новембра посетио и потпредседник Владе и ми-

видети на овој изложби осликавају
борбу за ослобођење земље, односно заједничку улогу југословенске
Народноослободилачке војске и
Црвене армије у ослобађању окупиране територије Србије, истиче
директорка Историјског архива
Пожаревац др Јасмина Николић.
У Галерији савремене уметности могу се видети архивске фотографије које сведоче о завршним
борбама за ослобођење Србије
1944. и прве половине 1945. године
и 40 предмета војног наоружања и
делова војне опреме који се чувају
у фундусу Народног музеја.
- Акцентоване су фотографије
на којима су представљена славља
у ослобођеним већим градовима у
Србији, нарочито град Пожаревац
који је ослобођен 15. октобра и
Београдска операција која се

Страни војни представници акредитовани у Србији, на изложби
слични догађаји помоћи ће да
схватимо да, иако се после сваког
рата заклињемо у то да никада
више рата неће бити, он ипак
негде, у неком делу света избија,
доносећи нове жртве и разарања.
Како бисмо научили историјске
лекције организујемо изложбе на
којима обнављамо сећања.
СТРАНИ ВОЈНИ
ПРЕДСТАВНИЦИ
АКРЕДИТОВАНИ У СРБИЈИ
ПОСЕТИЛИ
ИЗЛОЖБУ
Изложбу архивских фотографија и докумената „Ратна слика
Србије у Другом светском рату,
1941-1945” у Дому Војске Србије у
Београду, 20. октобра 2020.
обишли су страни војни представници акредитовани у Србији из
Немачке, Италије, Европске уније,
Турске, Швајцарске, Чешке, Румуније, Индонезије, Велике Британије и Алжира. Кроз изложбену

нистар одбране др Небојша
Стефановић, где му је указујући на
неке од најзначајнијих догађаја из
ослободилачке борбе Србије у
Другом светском рату, изложбену
поставку представила др Маријана
Мраовић из Војног архива.
У Дому Војске Србије у Београду изложбу је погледало више
од 2.000 посетилаца, уз поштовање
свих заштитних мера од корона
вируса.
ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА
У ПОЖАРЕВЦУ
ДО 25. ДЕЦЕМБРА
Од 16. новембра до 25. децембра 2020. уз поштовање свих епидемиолошких мера, изложба
„Ратна слика Србије у Другом светском рату, 1941-1945“, употпуњена
предметима из историјске збирке
пожаревачког Народног музеја,
може се погледати у Галерији савремене уметности у Пожаревцу.
- Групе архивских фотографија
и докумената које посетиоци могу

сматра једном од највећих битака
вођених током Другог светског
рата на Балкану. Иначе, по окончању Београдске операције сматра
се да је завршено герилско ратовање на територији Југославије и
започета је фронтовска борба, односно Сремски фронт који је
трајао 175 дана. У тим борбама
учествовало је око 200.000 војника
на обе стране и окончана је пробојем 12. априла 1945. године, истиче архивист Наташа Милошевић
Дулић, коауторка изложбе из Историјског архива Пожаревац.
Посетиоци Галерије у Пожаревцу могу да погледају и презентацију која обухвата целовиту
изложбу архивских докумената,
фотографија, музејских предмета и
уметничких експоната од 1941. до
1945. године.
Текст: Д.Динић
Фотографије: Министарство
одбране Републике Србије,
Медија центар „Одбрана“ и
Историјски архив Пожаревац

2019.
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У САРАДЊИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ, ВОЈНОГ АРХИВА И ВОЈНОГ МУЗЕЈА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РС, УЗ ПОДРШКУ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РС

Изложба у Паризу - допринос
истинитој слици прошлости

Изложба „Србија у Великом
рату 1914–1918“, Историјског архива Пожаревац, Војног архива и
Војног музеја Министарства одбране Републике Србије, биће постављена у Културном центру
Србије у Паризу до 19. октобра.

је интензивна и без њихове материјалне и моралне подршке није
било могуће замислити тако
упорну одбрану Србије. Из Русије, Велике Британије и Француске у Србију су и на Солунски
фронт стизали војници, оружје,
храна, новац и медицинске мисије.
- Велики допринос успеху
српске војске дали су Французи.
Блискост на линијама фронта исковала је ратно српско - француско другарство, које се посебно
ценило. Од времена дочека српске
војске на албанској обали, па до
краја рата, српска војска је развила посебан однос према француској војсци и Французима.
Спасавање српске војске на албанским обалама, евакуација,
слање у болнице, одевање и опре-

Корпусни генерал Бернард
Барера, начелник Штаба
Копнене војске оружаних
снага Републике Француске
Свечано отварање приређено
је 21. септембра и праћено је великом посећеношћу стручне и шире
јавности, представника Француске, Русије, Сједињених Америчких Држава, Канаде и Србије.
Представљање ове поставке у
Паризу, значајне за српску, али и
светску историју, омогућило је
Министарство културе и информисања Републике Србије поводом обележавања сто година од
Версајске мировне конференције.
Изложбу, коју чини 270 историјских докумената и фотографија и 60 музејских предмета из
фундуса Историјског архива Пожаревац, Војног архива и Војног
музеја, уз штампане публикације
и документарни филм на француском, енглеском и српском
језику, отворила је трећи секретар амбасаде Србије и в.д. директорка Културног центра Србије у
Паризу Марија Несторовић.
Нашу земљу су том приликом
представљали чланови српске цивилно - војне делегације: др Јасмина Николић, директорка
Историјског архива Пожаревац и
руководилац пројекта, потом, капетан бојног брода Горан Петровић, директор Војног архива
Министарства одбране РС, потпуковник Градимир Матић, директор Војног музеја, др Маријана
Мраовић, начелник у Војном архиву и коауторка изложбе и др
Драгана Милорадовић, архивски
саветник у Историјском архиву
Пожаревац и коауторка изложбе.
ЈЕДИНА БАЛКАНСКА
ДРЖАВА ОД ПОЧЕТКА
УЗ АНТАНТУ
Приликом свечаног отварања,
др Јасмина Николић је подсетила
на то да је Краљевина Србија у
Првом светском рату била активан чинилац међународних односа, како у ратним дејствима,
тако и кроз широко дипломатско
ангажовање и контакте са савезничким силама, и наставила:
- Сарадња са Француском, Великом Британијом и Русијом била

Пуковник Пјер Аше,
изасланик одбране Канаде

мање српских војника, подршка
на Солунском фронту, допринели
су позитивном утиску о Француској, Французима и њиховој
војсци.
У даљем обраћању др Николић је указала на чињеницу да је
Краљевина Србија била једина
балканска држава која је од почетка до краја рата била поуздан
савезник Антанте и тиме допринела њеној ратној победи, што је
наглашено и на Мировној конференцији у Версају, и додала:
- Према извештајима делегације Краљевине СХС, на мировној конференцији у Версају 1919.
године, она је од балканских ратова до краја Првог светског рата
имала 1.900.000 жртава, односно
око 60 процената укупног становништва. Из Првог светског рата
Србија је изашла као осиромашена, обезљуђена, привредно експлоатисана земља, али као
победник.
Иначе, изложба доноси 270 архивских докумената и фотографија и 60 музејских експоната,
којима се приказују следеће теме:
почетак Првог светског рата и
операције Српске војске у 1914.
години, Србија и њена војска у
ратној 1915, савезници и Србија
1914–1916, рехабилитација и реорганизација Војске Краљевине
Србије на Крфу, савезничке санитетске мисије и лечење Српске
војске, Српска војска на Солунском фронту 1916–1917, хероине

Српска делегација - организатори и учесници пројекта
“Србија у Великом рату” у Културном центру Србије
у Паризу, 21.9.2019.
ДИРЕКТОРКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ

Темељи културе памћења,
сећања и трајања

У обраћању приликом отварања изложбе „Србија у Великом
рату 1914–1918” у Културном
центру Србије у Паризу, директорка Историјског архива Пожаревац
и
руководилац
пројекта др Јасмина Николић,
нагласила је да је ова поставка
„споменик који хода, говори и
објашњава узвишени смисао живота који је за српске јунаке и
хероје прекратко трајао. Она је
велики допринос култури памћења, сећања и трајања.“
- Изричито поштујући историјски научни метод, са упориштем
у
архивским
документима, ауторски тим и
њихове институције имали су
намеру да афирмацијом историјских докумената и фотографија о Србији и времену Првог
светског рата, као и научних резултата српске историографије, скрену пажњу на погубни
утицај политичке ревизије историје, као и да покажу и докажу да има смисла вршити
валоризацију прошлости, јер од-

и добровољци у Српској војсци и
њихов долазак на Солунски
фронт, пробој Солунског фронта
и ослобођење Србије 1918. и губици Српске војске у Првом светском рату.
СРБИЈА УВЕК НА
СТРАНИ ДОБРА

Изасланик одбране руске морнарице капетан бојног брода
Владимир Минкевич и изасланик одбране Србије пуковник
Мирослав Николић

Велико интересовање
страних делегација

Отварању изложбе „Србија у Великом рату 1914 – 1918“ у Паризу,
која је изазвала велико интересовање стручне и шире јавности, присуствовали су и корпусни генерал Бернар Барера, начелник Штаба
копнене војске оружаних снага Републике Француске, изасланик одбране руске морнарице капетан бојног брода Владимир Минкевич,
са супругом, изасланик одбране Сједињених Aмеричких Држава пуковник Ален Пепер, са супругом, изасланик одбране Канаде пуковник
Пјер Аше, са супругом, изасланик одбране Министарства одбране
Републике Србије у Паризу пуковник Мирослав Николић, са супругом, представница Канцеларије бораца жртава Министарства
војске Француске Малика Булаис, шеф Кабинета заменика градоначелнице Париза Микаел Верите.
Међу гостима били су и председници Удружења „Унија Срба“ и
„Свесловенска заједница Срба“ у Француској, као и француски грађани и медији.

Капетан бојног брода и директор Војног архива МО РС Србије
Горан Петровић је на отварању
изложбе „Србија у Великом рату
1914–1918“ у Паризу истакао да је
мало народа било увек на правој
страни историје, на страни добра.
- Мало је малих народа својим
жртвовањем уписано великим
словима у светску историју. И
својим ратоводством, увек одбрамбеним. Зато овом изложбом
подсећамо на значајне личности,
одсудне битке, велике губитке и
велике победе, рекао је капетан
Петровић.
Нагласио је да српски војници,
који су на својим плећима изнели
те пресудне историјске тренутке
и који су током година Првог
светског рата исписивали најсветије и најсветлије странице српске
војне историје, не смеју бити заборављени.
- Треба имати у виду да је Кра-

Др Јасмина Николић на
свечаном отварању изложбе
говорност према својој држави и
покушај ревизије историје захтева да се свеукупној јавности
понуди корпус систематизованих научних знања о истинитој
слици прошлости, а што је основа даљег научног изучавања
војне и политичке историје
Првог светског рата, додала је
између осталог др Јасмина Николић.

љевина Србија дала потпуни допринос ратним напорима савезника и не треба да чуде, збуњују
или звуче претерано речи страних сведока српског страдања
који су писали да је у Србији
скоро сваки Србин војник, додао
је капетан Петровић, истичући да
се изложбом „Србија у Великом
рату 1914-1918“ у Српском културном центру у Паризу, подсећамо заједничке историје током
које су се француски и српски
војници препознавали као „браћа
по оружју“ и „браћа по идеалима“,
а пре свега по љубави према слободи.
Иначе, овом приликом је за
чланове српске цивилно - војне
делегације организована званична посета Војном музеју
Француске. Кроз изложбену поставку о Наполеону Бонапарти
провео их је директор овог музеја,
генерал Аlexandre d’ Andoque de
Seriege. Након тога је српске представнике примио у свом кабинету, где су вођени разговори о
даљим начинима сарадње, размењени су контакти и публикације.
Текст: А. М.
Фотографије:
Културни центар Србије
у Паризу
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ: ИЗЛОЖБА „МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880 – 1929, СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА“

Европеизација Србије кроз костим

Историјски архив Пожаревац приредио је тематски и
просторно веома занимљиву
и инспиративну изложбу на
отвореном под називом
„Мода у Пожаревцу 1880 1929, сусрет Истока и Запада“
у свом дворишном комплексу
павиљона 4 у Старој касарни.
Изложба је свечано отворена у четвртак вече, 29. августа и биће доступна
посетиоцима у наредне две
године као део интегралне
туристичке понуде Пожаревца. Врло оригинална и информативна, на неуобичајен

Др Јасмина Николић

Др Драгана Милорадовић

Проф. др Сенка Ковач

ријске, политичке, економске
и друштвене прилике, процесе модернизације и европеизације Србије. Костим
репрезентује естетске вредности, али „тихо“ говори и о
социјалној, економској и културној позицији особе која га
носи.

женског костима. Поједини
Пожаревљани уз традиционалну ношњу носе кравату,
ципеле и шешир. Посматрањем фотографија и њеном
анализом долази се до сазнања да процес европеизације тече поступно, најпре
преко појединаца, млађих
особа из најимућнијих пожаревачких породица да би се
промена видела и почетком
20. века као последица Великог рата и немаштине.
Фотографије на паноима
поставке на отвореном су поређане у двадесет тематских
целина и прате цивилизацијски ход Пожаревца који
путем модернизације од вароши постепено постаје град.
Ауторка изложбе др Драгана
Милорадовић сматра да су
теме из свакодневног живота
увек интересантне и нада се
да је успела да пренесе оно
што је нашла у збирци Историјског архива Пожаревац:
- Оно што сам пронашла у
оквиру збирки Историјског
архива датовано од 1889. до
1929. године спада у збирке
које су по својој бројности и
очуваности једне од најбољих
у оквиру фундуса свих архива у Србији.
Отварање изложбе „Мода
у Пожаревцу 1880 -1929, сусрет Истока и Запада“ пратила је модна ревија костима
тог периода које су носили
чланови КУД „Костолац“ као
и креације израђене по нацртима пожаревачке сликарке Милене Павловић
Барили.
Д. Деурић

ПРИБЛИЖАВАЊЕ
ПРОШЛОСТИ
ВРЕМЕ УСПОНА

Бојан Илић, председник
Скупштине речима:
- Ова несвакидашња изложба нам показује ствари из
прошлости, амбијент у Србији
са краја 19. и почетка 20. века
кроз моду и пут којим се она
кретала. Немам ни најмању дилему да ће нам пребогате
збирке Историјског архива Пожаревац показати како се живело и колико су људи са ових
простора били слични и различити са остатком Европе и
света.

Милорадовић је дошла до закључка да је општи економски просперитет Пожаревца
као и прилив све већег броја
досељеника из европских земаља, Срба из других крајева
проузроковао у последње две
деценије 19. века велике промене у костимима Пожаревљана. На фотографијама се
види велика разноврстност у
одевању и поступност у формирању, како мушког тако и

Бојан Илић

Са отварања изложбе

начин кроз моду забележену
архивском фотографијом, изложба говори о историјским,
политичким, економским и
друштвеним приликама у
процесу модернизације и европеизације Србије са прелаза из 19. у 20. век. Ауторка
изложбе је др Драгана Милорадовић, архивска саветница
чији је, иначе, делом то магистарски рад.
Изложбу као пројекат иза
кога је стао Град, отворио је

раза минулих епоха. Из визуре промена у одећи, презентоване су промене које су
се дешавале у друштву у времену најзначајнијих догађаја
на прелазу 19. у 20. век. Фотографије деце, жена и мушкараца прате костим од
народног, грађанског до модног костима у годинама после
Великог рата, рекла је др Јасмина Николић и додала:
- Изложба осликава исто-

Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива
Пожаревац на отварању је
подсетила на прилике које су
на овим просторима владале
у периоду коме је поставка
посвећена:
- Деветнаести век је био
век успона за српски народ,
век у коме је успостављена европска вертикала српске историје и век током којег је
српски народ поново успоставио свој национални и европски идентитет. Српско
друштво је посебно у другој
половини 19. века било захваћено вишеструким процесима модернизације. Из
европских престоница пристизале су новине које су доприносиле
богатијем
свакодневном животу.
- Поставку чине и 118 фотографијa из збирки Историјског архива Пожаревац
којом је ауторка изложбе
хтела да прикаже визуелну
историју Пожаревца на прелазу два века, посматрајући
фотографију као документ
прошлости, али и уметничко
дело, један од највернијих од-

Циљ изложбе и каталога
није само представљање једне
локалне средине и грађанског
идентитета, већ и представљање пута државе од Истока
ка Западу – стварање независне Кнежевине и Краљевине
Србије,
али
и
представљање фотографије
као историјског извора и излагање јавности дела богате
збирке фотографија Историјског архива Пожаревац:
- Изложба „Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет Истока и Запада“ са једне стране
је наставак наше мисије да
прошлост Града приближимо
нама самима, а са друге, доказује да сегмент културе какав
је мода, јесте и једна од могућности изучавања друштвене
и културне историје српског
народа, рекла је др Јасмина
Николић.
Изложбу прати каталог
чији је рецезент проф. др
Сенка Ковач са Филозофског
факултета у Београду. Подсећајући на значај и положај
Пожаревца у ослобођеној
земљи, професор Ковач је, између осталог, навела:
- Истражујући одевање др
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ПРЕДСТАВЉЕН ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА „ИЗВЕШТАЈИ И НАРЕДБЕ НЕДИЋЕВЕ „ВЛАДЕ НАРОДНОГ СПАСА“ ЗА ОКРУГ
ПОЖАРЕВАЧКИ 1941 – 1942. ГОДИНА“

Памћење живи кроз комуникацију
Поводом обележавања Дана
Историјског архива Пожаревац и
75 година од победе над фашизмом, у свечаној сали Скупштине
града Пожаревца представљен је
Зборник докумената ИАП и Војног
архива Министарства одбране Републике Србије „Извештаји и наредбе Недићеве „Владе народног
спаса“ за Округ пожаревачки 1941

ција са темама које се односе на
проблематику Другог светског
рата. Посебну вредност за проучавање и разумевање сложених историјских процеса и феномена, а
Други светски рат и активност
Владе Милана Недића свакако јесу
такви, имају примарни историјски
извори, у конкретном случају
група фондова „Српска влада Милана Недића“, која се чува у Војном
архиву. Сачувана је архивска грађа
која се односи на делатност Кабинета председника, Државног сек-

стицај и полазну основу у истраживању прошлости Пожаревца и
околине, али и историје окупиране
Србије у целини.
-Темељи савременог европског
друштва и идентитета изграђени
су захваљујући победи антифашистичке коалиције у Другом светском рату, чија се идеологија
темељила на веровању у прогрес

афирмишу националне вредности
и нижу признања. Након обележавања стогодишњице од завршетка
ратних сукоба и победе савезничких сила у Првом светском рату,
Војни архив и ИАП наставили су
ангажовање на пројектима посвећеним корпусу тема које се односе на историју окупиране Србије
у Другом светском рату. Овај рад
започет је 2005. године поставком
изложбе два архива са тематиком
Априлског рата, да би током 2016.
године била публикована монографија на тему: „Окупирана Србија и

приређивача Зборника. Намера
приређивача је била да публиковањем изабраних докумената укажу
на значај и суштину организације
окружних начелстава за функционисање система локалне управе, а
тиме и читавог система власти у
Србији за време Другог светског
рата. Објављена документа одиста
пружају веома детаљне информа-

Др Јасмина Николић

Горан Петровић

Др Маријана Мраовић

– 1942. година“ – том 1, приређивача др Јасмине Николић и др Маријане Мраовић.
Честитајући Дан Историјског
архива Пожаревац, заменик председника Скупштине града Пожаревца Милић Јовановић је истакао
да ова установа својим радом и
разултатима даје значајан допринос афирмацији нашег града.
-Пожаревац је са својим шест
вековним постојањем одувек био
град отвореног срца, за све људе

који доноси примена разума,
науке, образовања, успостављање
власти народа, борба против неједнакости људи и залагање за
друштво које радије гледа у будућност него у прошлост. Седамдесетпет година после победе над
фашизмом много тога је заборављено. Изменио се сам дискурс антифашизма, биолошки су нестале
многе генерације, започети су
многи негативни процеси измене
културе сећања. А памћење при-

ције не само о приликама у Пожаревцу и Округу пожаревачком у
том раздобљу, већ откривају и методе и начине којима су се немачке
окупационе власти служиле у читавој Србији, а такође обилују и
подацима о постанку и ривалитету
различитих политичких покрета
на окупираној територији, збрињавању избеглица из НДХ, Словеније, Бачке и са Косова, о улози
председника „Владе народног
спаса“ Милана Недића, о покрету
Косте Пећанца и Равногорском покрету, казала је др Ивана Крстић
Мистриџеловић.
О чињеницама које се налазе на
извештајима и наредбама „Владе
народног спаса“, о трагању за хуманим, а наилазећи на суровост и
окрутност, о вредностима сачуваних архивских докумената, говорила је коауторка Зборника др
Маријана Мраовић, научни сарадник, начелник Одељења архивске
грађе отворене за истраживање у
Војном архиву.
-Иако је општа промена јавног
дискурса утицала на мању окренутост историји Другог светског
рата, истраживања која су обављена у последњој деценији представљала су потврду пораста
интересовања за теме које се односе на делатност колаборационистичке Владе Милана Недића,
историју институција културе и
просвете у време окупације, као и
на утицај окупације на културне
прилике, свакодневни живот становништва под окупацијом и
место појединца у ратом захваћеним подручјима. Први том Зборника докумената садржи уводну
студију приређивача и збирку оригиналних, већим делом необјављених докумената из групе фондова
„Српска влада Милана Недића“,
која се чува у Војном архиву. Наведена група фондова пружа јединствене податке за истраживање
рада Савета комесара и Недићеве
владе током окупације. Публикован је изворно текст 50 архивских
докумената са укупно 364 стране,
рекла је између осталог др Маријана Мраовић.

Милић Јовановић
ретаријата, Општег, Правног и
Одељења државне пропаганде, као
и на делатност ресорних министарстава и других органа централне
и
локалне
управе.
Највреднији део тематског зборника докумената јесу сами приређени историјски извори, најчешће

Гости на свечаности
који су својим идејама и стваралаштвом дали значајан допринос у
свим сферама друштвеног живота
и рада. Данас, ИАП и Војни архив
представљају зборник у коме се говори о човеку који је и нашем подручју, некада Пожаревачком, а
данас Браничевском округу, направио велику несрећу. Надам се да
ћемо данас употпунити наша сазнања новим чињеницама, рекао је
Јовановић.
ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА –
ПОЛАЗНА ОСНОВА У
ИСТРАЖИВАЊУ
ПРОШЛОСТИ
ИАП истражујући своја архивска документа, али проширивши своја истраживања са
сарадницима на друге установе
које чувају архивалије, у сарадњи и
партнерству, до сада је објавио и
поставио 7 изложби и 9 публика-

извештаји Окружног начелства и
наредбе Министарства унутрашњих послова Недићеве владе, који
су се односили на Пожаревачки
округ за године 1941. и 1942. Опширни извештаји објављени у овој
књизи, како они које је периодично слало Окружно начелство у
Пожаревцу, тако и они које је израдила Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача, садрже драгоцене податке о безбедносним приликама у округу, бројности и
распореду немачких, колаборационистичких, партизанских и равногорских формација, као и о мерама
које су предузимане за пацификацију становништва и сузбијање
„комунистичке акције“.
Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић истиче да ће ова књига и
објављени документи у њој несумњиво представљати значајан под-

пада заједници. Када умру они који
памте, колективно сећање уступа
место неком новом памћењу. Сведоци смо нестанка целе једне генерације сведока која памти најтеже
злочине и катастрофе из периода
Другог светског рата. Памћење
живи кроз комуникацију. Уколико
она нестане, заборав се јавља као
последица. Људи се сећају само
онога што кроз комуникацију могу
да сместе у оквир колективног
памћења. Такав концепт има и ова
књига, нагласила је др Јасмина Николић.
АРХИВИ КАО ВЕЧНА
ИСХОДИШТА ИСТОРИЈЕ
Директор Војног архива, капетан бојног брода Горан Петровић је
подсетио да дугогодишња сарадња
Војног архива и ИАП има посебан
карактер у оквиру покретања и
реализације пројеката којима се

Др Ивана Крстић
Мистриџеловић
Пожаревац у Другом светском
рату“, а потом приређена и истоимена изложба у Дому Војске
Србије, у априлу 2016. године.
-У времену обележавања 75 –
годишњице од завршетка Другог
светског рата и победе над фашизмом наше две установе донеле су
одлуку да припреме и публикују
тематски Зборник докумената који
садржи извештаје и наредбе Недићеве владе за Округ пожаревачки у периоду од 1941. до 1944.
године. Данас вам представљамо
први том Зборника, који се односи
на прве две године окупације и
који документује страдање српског
становништва у земљи захваћеној
ратним вихором. Закључак је да се
сви ми, у покушајима да перцепирамо и тумачимо историјске процесе, на почетку и на крају, морамо
окренути архивима као „вечним
исходиштима историје“ и чуварима традиције. Зборник који је
данас пред вама управо је резултат
наших покушаја да досегнемо наведене циљеве, истакао је директор
Војног архива.
АПЕЛАЦИОНИ СУД ОДБИО
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НЕДИЋА
Рецензент Зборника докумената, др Ивана Крстић Мистриџеловић,
професор
Криминалистичко – полицијског
универзитета у Београду, имала је
привилегију да прва погледа приређено дело, сабране страхоте подведене
под
„извештаје“
и
„наредбе“, да види нечовечност и
кајање, девастацију људи, бол и
смрт.
-Чињеница да се промоција
Зборника у коме су објављена документа настала у време функционисања Недићеве „Владе народног
спаса“ одржава тек један дан након
што је Апелациони суд одбио рехабилитацију Милана Недића, потврђује да се не ради о пукој
случајности, већ о пажљивом избору истраживачке теме од стране

Д.Динић
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ

Поносни на своју мисију и
визију за будућност

У години великог јубилеја,
пуних седам деценија постојања и рада Историјског архива Пожаревац, уз изузетна
достигнућа и завређену високу
позицију у архивистици и култури, ова институција не престаје да стално помера своје већ
врло високе циљеве и домете у
улози „чувара памћења, баштиника култура, доказа човековог
постојања, капије прошлости...“. Историјски архив Пожаревац препознатљив је по
убрзаном напретку, изузетној
динамици усвајања савремених
метода рада и њиховој имплементацији, по својим изложбама, издавачкој делатности,
атрактивним пројектима и
отвореним стручним питањима. Историјски архив је у
2018, у оквиру обележавања
своје седамдесетогодишњице
рада и седмогодишњице постојања националног научног
часописа „Записи – Годишњак
Историјског архива Пожаревац“, одржао у Пожаревцу дводневну међународну научну
конференцију „Архиви у трећем миленијуму – вечна исходишта историје“, окупивши 36
стручњака из Србије, Руске Федерације, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине,
Хрватске и Црне Горе, чија излагања су објављена у овом часопису.
Међународна научна конференција била је организована са циљем спровођења
тежње на унапређењу сарадње
на пољу архивске науке и
струке и научно-истраживачког рада, као и сарадње између
архивских институција и самих
научних и културних посленика. Са друге стране, одржана
конференција је и део ширег
процеса отварања домаће науке
и струке и успостављања квалитетније комуникације и размене вредности и резултата
стручног и научног рада.

„АРХИВ У 21. ВЕКУ РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБИ И ИЗДАЊА
2003-2018“
Током петнаест година, од
2003. до 2018. урађена је 91 поставка 33 тематске изложбе, изложбе су 61 пут гостовале у
земљи и иностранству, 100 је
број публикованих издања, организовано је 129 културних
догађаја (90 свечаних отварања
изложби и 39 промоција издања) на којима је било укупно
113.219 посетилаца из Србије.
-Желели смо да прошетамо
кроз прошло време, сагледамо
постигнуте резултате наших
издавачких и изложбених по-

Изложба ИАП у Гарди Војске Србије, Београд, 4.4.2018.

Др Јасмина Николић

ности које су учествовале у
стварању наших културних
производа, изложби и издања,
којима се ми данас поносимо.
То је и тренутак сећања на све
оне који су у овој установи радили, који су допринели да се
сачува архивска грађа у архивским депоима и тиме омогућили
да
је
учинимо
доступном јавности кроз изложбе, публикације, мултимедијалне пројекте на посебно
организованим свечаностима –
правим културним догађајима,
чију ретроспективу објављује
ова изложба и каталог, истакла
је др Јасмина Николић, директорка пожаревачког Архива.
У 2018. ГОДИНИ 30.556
ПОСЕТИЛАЦА

У обиласку изложбе на отвореном, Архив Пожаревац, 8.6.2018.

духвата, да се подсетимо обрађених тема, аутора, повода,
тимова стручних људи који су
заједно радили на свакој публикацији и изложби Историјског архива Пожаревац, да
поново доживимо узбуђење
сваког изложбеног простора
где смо били, проживимо
свечану атмосферу сваког догађаја приређеног у част новообјављене књиге или нове
изложбе, сетимо се људи који
су учествовали у програмима
отварања изложби и промо-

цијама књига, публике која је
присуством и бројношћу давала значај сваком нашем културном догађају, дуготрајног и
упорног тимског рада свих нас
у Архиву на сваком изложбеном и издавачком подухвату,
рада који превазилази свако
радно време и тренутну слику
броја запослених, али дефинише посвећеног архивисту.
Сада, када обележавамо седамдесет година од оснивања Архива, са поносом и великом
захвалношћу сећамо се свих
поменутих и непоменутих лич-

Никола Селаковић, Александар Вулин, генерал Милан Мојсиловић у обиласку изложбе
ИАП “Србија у Великом рату 1914-1918“, Београд, 11.11.2018.

Историјски архив Пожаревац је у 2018. години остварио
укупно 234 изложбена дана гостујући својим изложбама 9
пута, у галеријама у Београду,
Новом Саду, Суботици, Сомбору и Параћину, на којима је
било 15.082 посетилаца. Од тог
броја, изложба „Србија и Браничево у Великом рату 19141918“ гостовала је у Новом
Саду, Београду, Сомбору и
Суботици, остварила 100 изложбених дана и 4.094 посетилаца, а изложба „Логор Бањица
1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског
округа“ гостовала је три пута у
Београду, остварила 51 изложбени дан и окупила 6.250 посетилаца.
-Са друге стране, у Пожаревцу су постављене две нове
изложбе „Ретроспектива – изложбе и издања 2003-2018“ и
„Поносни на своју визију... Ретроспектива 2000-2018“ које су
оствариле 40 изложбених дана
и 1.117 посетилаца. Три сталне
изложбене поставке Архива
(„Занатство Округа Пожаревачког 1850-1950“, „Пожаревац
на старим фотографијама“ и
„Два века војске у Браничеву“)
примиле су 17 колективних организованих посета са 3.688 посетилаца, уз стручно вођење и
предавања аутора изложби, архивских посленика, подсећа
Николић.
Документарни
филм
„Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“ емитован
је у Сомбору, Сенти, Ћуприји,
Параћину, Пожаревцу и на ТВ
„Поморавље“ (у два термина) –
седам филмских пројекција и
15.474 гледалаца.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И
ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
АРХИВА И ЗАШТИТА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КАО
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Година за нама обиловала је
активностима. Током године
Архив је био активан и у образовним установама. Одржана
су четири тематска предавања
из историографије ученицима
пожаревачких основних и
средњих школа („Свакодневни
живот у окупираном Пожаревцу 1915-1918“, „Велики рат
кроз архивска документа“, „Пожаревачке школе у Другом
светском рату“ и „Добротвори
и задужбинари Браничевског
округа“), као и едукативни семинар из архивистике за предшколске установе, основне и
средње школе из свих општина
Браничевског округа.
- Организовали смо дводневну међународну научну
конференцију из архивистике и
историографије, манифестацију „Путујте са нама кроз
време – ми чувамо историју,
под слоганом: Архиви: памћење, управљање, баштина“,
реализовали
едукативни
пројекат „Архив и вртићи –
сликовница и бојанка“ и две
промоције наших нових издања, учествовали на две међународне
конференције
у
Напуљу и Сенти са приказима
пројеката Историјског архива
Пожаревац и објавили 6 нових
наслова у едицијама „Зборници
докумената“, „Научноинформативна средства о архивској
грађи“, „Изложбени каталози“,
седми број часописа „Записи“ и
сликовницу и бојанку „Авантура у Архиву“.
Такође, услужили смо 1.200
корисника и 62 истраживача
архивске грађе у Архиву, микрофилмовали 8.950 архивских
докумената, дигитализовали
8.950 архивских докумената,
направили 2.298 фотографских
снимака, преузели у Архив 142
м/1 архивске грађе, излучили
1.782 м/1 безвредног регистратурског материјала у регистратурама и 145 м/1 у Архиву,
бавили се набавком архивских
кутија и полица, књига и периодике за архивску библиотеку, техничком заштитом
архивске грађе и објеката Архива и многим текућим пословима, истакла је директорка
Историјског архива Пожаревац
др Јасмина Николић, у разговору за нашу новину.
Д.Динић

РЕЧ НАРОДА
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СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Архив у 21. веку
Низом активности Историјски
архив Пожаревац ове године обележава 70 година постојања и рада.
Да подсетимо да је у оквиру јубилеја ове године организована Међународна научна конференција
која је окупила велики број учесника из Србије и иностранства, а

вали су Бане Спасовић, градоначелник Пожаревца, Милић Јовановић,
заменик
председника
Скупштине града, Александар Симоновић, начелник Градске управе,
пуковник Горан Петровић, директор Војног архива, проф. др Ивана
Крстић Мистриџеловић са Крими-

Пуковник Горан Петровић, директор Војног архива, подсетио је
овом приликом на изложбу архивских докумената и фотографија
под називом „Србија и Браничево
у Великом рату 1914-1918“, која је
организована пре четири године.
Изложба је имала велики значај у

ским документима и фотографијама. Истакао бих да је предметна монографија до сада седам
пута презентована јавности у различитим градовима. Као део
својеврсног триптиха, посвећеног
Првом светском рату, архиви су
реализовали истоимени докумен-

n Поводом јубилеја, приређена изложба „Ретроспектива – изложбе и
издања 2003-2018 – Историјски архив Пожаревац свом Граду и
Oтаџбини“
поводом годишњице објављене су
и бројне стручне публикације.
Као део Пројекта „Архив у 21.
веку“, у Галерији савремене уметности у Пожаревцу протеклог четвртка, организована је изложба
под називом „Ретроспектива – изложбе и издања 2003-2018 – Историјски архив Пожаревац свом
Граду и Отаџбини“, аутора др
Јамине Николић и др Драгане Милорадовић. Сарадници на пројекту
су Мирјана Степановић и Милан
Станковић, док је е-презентацију
припремио Срђан Милетић.
Отварању изложбе присуство-

налистичко-полицијског Универзитета,
директори
јавних
предузећа и установа, представници полиције, цркве...
У музичком делу програма наступио је Леонардо Боројевић.
Историјски архив Пожаревац је
2005. године започео значајну сарадњу са Војним архивом Министарства одбране Републике
Србије, са којим је реализовао
пројекте којима се афирмишу националне вредности, а један од
најзначајнијих је пројекат поводом
обележавања стогодишњице од почетка и завршетка Великог рата.

Са отварања изложбе

БАНЕ СПАСОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЖАРЕВЦА:

Импонује углед Историјског
архива Пожаревац
Бане Спасовић, Градоначелник Града Пожаревца, поздрављајући
присутне овим поводом, уједно је потврдио далековидост и визију
људи који су 1948. године основали Историјски архив Пожаревац, под
тадашњим називом Архивско средиште. Тај чин који је заправо потреба да се историја пажљиво и систематски чува и сортира, довео је
до тога да са ове дистанце имамо бољи увид у оно шта је некада било,
као и зашто се нешто догодило.
-Очување архивске грађе је обиман посао који захтева студиозност
и напоран рад. Небројано пута били смо сведоци да су многи кроз историју управо највеће проблеме људском роду правили фалсификовањем чињеница и догађаја из прошлости. Као најистуренијег војника
у првим борбеним редовима оне армије која то не дозвољава, управо
видим вас из Историјског архива. Све недоумице око чињеница из
прошлости разрешавате подацима из ваших депоа, дајући одговоре,
што би рекао наш народ, ни по бабу, ни по стричевима. Историјски
архив драгоцен је не само за историчаре и државну администрацију,
већ и за грађанство, истраживаче аматере, као и знатижељнике сопствених породичних историја. Нама у овом граду посебно импонује
углед који Историјски архив Пожаревац ужива у породици историјских архива Србије, па и код колега из иностранства. О томе сведоче признања и учешћа на међународним стручним скуповима и
симпозијумима, као и иновације у области очувања архивске грађе.
Посебно нам је драгоцено што сте ваше депое за љубитеље историје
отворили и у форми богате издавачке делатности. Мишљења сам да
такве збирке фотографија, докумената и осталих писаних података на
најбољи начин говоре како се на овим просторима некада живело и
шта се од тада, па до сада све променило. Седам деценија постојања
показује успех, али и обавезује да наставите са високим стандардима
које сте себи поставили, а нас на њих навикли. На том путу желим вам
срећу која вам уз тако способан менаџмент, вредне и предане запослене и није одлучујући фактор, рекао је Бане Спасовић.

време покретања нових расправа о
Великом рату и покушаја нове ревизије историјске улоге Србије у
тим ратним дешавањима. До септембра ове године изложба је гостовала у 14 градова у Србији и
Републици Српској и имала више
од 12.500 посетилаца.
-Пре четири године публикована је и Монографија „Србија и
Браничево у Великом рату 19141918“, која на посебан начин прати
изложбу и представља јединствено
издање обогаћено вредним архив-

тарни филм, који је приказан на 11.
Међународном фестивалу војно патриотског филма у Руској федерацији, а награђен је у категорији
документарног филма. Емитован је
19 пута, а у Србији га је видело
више од 11.000 гледалаца. Успешна
сарадња наше две установе трајала
је и током ове године када су представници Војног архива учествовали на Међународној научној
конференцији у организацији Историјског архива Пожаревац под
називом „Архиви у трећем миле-

ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ, ДИРЕКТОРКА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ:

„Шетња“ кроз прошло време
Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац,
поред осталог истакла је да су данас фондови и збирке смештени у депоима ове установе незаобилазан извор за проучавање прошлости Пожаревца, Браничева и Србије.
-Историјски архив Пожаревац је највећи чувар памћења и историјске истине, јер су у њему забележени развојни путеви, падови и успеси свих области друштевног живота овог подручја. Са друге стране,
ово је и тренутак сећања на све оне који су у овој установи радили, уткали свој рад и свој живот, који су допринели да се сачува архивска
грађа у архивским депоима и тиме омогућили да је учинимо доступном
јавности кроз изложбе, публикације, мултимедијалне пројекте, представљаним на посебно организованим свечаностима - културним догађајима, чију ретроспективу објављује ова изложба и каталог.
Сматрали смо за неопходно да вам представимо оно што смо урадили
у оквиру изложбене и издавачке делатности у 21. веку, ослањајући се
управо на рад генерација колега, на прикупљене архивске фондове и
збирке, које ова установа чува деценијама... Данас, када обележавамо
70 година од оснивања Историјског архива, са поносом и великом захвалношћу сећамо се свих личности које су учествовале у стварању
културних производа - изложби и издања, са којима се ми данас поносимо. Желели смо да прошетамо кроз прошло време, сагледамо постигнуте резултате наших подухвата кроз овај каталог и ретроспективу
изложби, издања и културних догађања на којима смо их представљали, да се присетимо великих људи који су били са нама у тим значајним тренуцима, на једном месту сумирамо и ставимо на увид
јавности, да се подсетимо обрађених тема, аутора, повода, тимова
стручних људи који су заједно радили на свакој публикацији и изложби Историјског архива Пожаревац, да се сетимо људи који су учествовали у програмима отварања изложби и промоцијама књига,
публике која је присуством и бројношћу давала значај сваком нашем
културном догађају, дуготрајног и упорног тимског рада свих нас у Архиву на сваком подухвату, рада који превазилази свако радно време и
тренутну слику броја запослених, али дефинише посвећеног архивисту, истакла је др Јасмина Николић.

нијуму-вечна исходишта историје“. Такође, наше установе планирају да до краја године
публикују Зборник докумената
„Извештаји и наредбе Недићеве
„Владе народног спаса“ за Округ
пожаревачки од 1941. до 1944.године“. Војни архив и Историјски
архив Пожаревац на Дан примирја,
11. новембра, у Дому Војске Србије
у Београду, приредиће изложбу
„Србија у Великом рату 1914-1918“,
најавио је пуковник Петровић.
Веома захтеван и амбициозан
пројекат Историјски архив Пожаревац реализује у сарадњи са Крим и н а л и с т и ч ко - п ол и ц и ј с к и м
Универзитетом у Београду. Реч је
о Пројекту истраживања историје
казненог система у Краљевини
Србији на примеру пожаревачког
Казненог завода од 1853-1945. године. У току је реализација друге
фазе овог пројекта која обухвата
документе од 1918. до 1945. године.
Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић са Криминалистичко-полицијског Универзитета истакла је
да „запослени у Историјском архиву Пожаревац имају сјајне идеје,
осмишљавају многе добре пројекте
и окупљају тимове стручњака који
их успешно реализују“.
Рад Историјског архива Пожаревац на истраживању и објављивању архивске грађе, одвија се са
благословом његовог преосвештенства владике Браничевске епархије др Игнатија Мидића. Са
Епархијом је 2010. године потписан посебан протокол о сарадњи
чиме је ова установа, поред Историјског архива Србије, постала
једина регионална институција,
која има потписан документ са
православном црквом и чува архивску грађу црквене провенијенције. Владикин изасланик, ђакон
Томислав Пауновић честитао је 70
година постојања и рада установи
која, како је рекао „у свом називу
садржи стари израз Архи, што
значи почетак свих почетака,
истраживање тока свих догађања у
свету“.
М. П.

РЕЧ НАРОДА
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МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

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

У

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

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

СРПСКИ БРЕНД СВЕТСКЕ
АРХИВИСТИКЕ

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

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

Са отварања Конференције

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

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

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

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

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

спомен-поставке „Два века Војске у
Браничеву“ у касарни „Генерал
Павле Јуришић Штурм“, као и поставке „Пожаревачки мир 1718 –
реплике медаља, гравира, слика и
карти“ у Галерији савремене уметности, уз стручно вођење представника Архива.
Другог дана Конференције,
током обраде теме „Сачувана историја – темељ будућности“, представљени су радови: мр Жељке
Дмитрус (Хрватска) – „Бела IV кроз
загребачке повеље од Златне буле
до новог вијека“, проф. др Радована
Радовановића и мр Небојше Ђокића (Србија) – „Борба за ослобођење Пожаревца“, др Мирољуба
Манојловића (Србија) – „Кнез
Милош и Пожаревац“, др Филипа
Крчмара (Србија) – „Велики Бечкерек и Уједињена омладина српска“,
проф. др Иване Крстић Мистриџеловић (Србија) – „Скупштински
избори у Пожаревачком округу у
првом периоду важења Устава од
1888. године (1888-1894)“, др Драгане Милорадовић (Србија) –
„Антрополошко виђење жена са
маргина друштва – осуђенице женског затвора у Пожаревачком казненом заводу у 19. веку“, мр
Невенке Кнежевић Лукић (Србија)
– „Криминалитет у Пожаревачком
округу (1905 - 1910)“, др Момчила
Исића (Србија) – „Материјално
страдање основних школа у Пожаревачком округу за време Првог
светског рата“, Мартина Матијашевића, мср. (Србија) – „Контекст једног
времена
–
политички
осуђеници у Забели 1929 – 1931“,
Биљане Папић (Србија) – „О занатлијама на подручју Барелића среза
пчињског округа Врањског од 1931.
до 1940. године“, др Маријане Мраовић и пуковника мр Зорана Вигњевића (Србија) – „Значај и улога
пропаганде у злочинима усташких
и поступцима клерикалних власти
према српском становништву у Независној Држави Хрватској“, Предрага Видановића (Србија) –
„Антифашистичко деловање у окупираном Пироту до краја 1942. године“,
проф.
др
Радована
Радовановића и мр Небојше Ђокића (Србија) – „Испорука борбених авиона и хеликоптера из
СССР-а Југословенском ратном
ваздухопловству 1960-1989. године“ и др Богдана Лекића (Србија)
– „Поводом новог покушаја територијалног ширења Хрватске на
рачун српског простора“.
Архив је на свом досадашњем
путу развоја установе и архивистичке науке, закључио да је међународна сарадња од огромног
значаја за вредновање досадашњих
резултата. Унапређење међународне сарадње и развој архивистике представља темељни елемент
за осигурање, то јест адекватну заштиту архивске грађе. Организатор
Међународне научне конференције
сматра да ће овај скуп умногоме одредити избор будућих тема на основу којих ће се још више
промовисати „Записи“, као национални научни часопис намењен
стручним круговима историчара,
архивиста... а у циљу размене
знања, искустава и промовисања
историјских чињеница.
М. П.
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ОБЕЛЕЖЕНА ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИАП И ИНИС-А И 60 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

П

Ми стварамо историју

оводом 60 година по- који је окупио више од 130 сарадстојања и прегалачког ника из земље и 10 европских
рада Института за но- држава, а све у циљу остваривања
вију историју Србије и 70 година тежње да се прошлост Пожаревца,
Историјског архива Пожаревац, Србије и региона изучи, научно
16. маја у свечаној сали Скупштине обради и критички валоризује
града Пожаревца обележeна је де- како би опште и појединачно
сетогодишњица од заједничког знање из историје било подигнуто
Међународног научног скупа „Бра- на виши ниво у складу са захтевима савремене историјске
ничево у историји Србије“. Заједнауке. Управо заједнички
нички пројекат који је окупио
интереси и циљ на истра43 научника из Србије, Руске
живању и очувању нациоФедерације,
Мађарске,
налне историје, копча је
Грчке, Бугарске... потврдио
која повезује Историјски
је заједничко стремљење
архив Пожаревац и Инобе установе да је сазрео
ститут за новију историју
нови корпус идеја и
Србије. Нашим доистраживања нациосадашњим радом
налне историје и
доказали смо да
сведочанстава о
можемо да бунедовољно истрадемо партнер у
женим питањима
пројектима
или новим моједне еминентне
ментима и додржавне инстиприносима
туције какав је
постојећим теИнститут за
мама.
новију историју
Ис торијски
Србије, те отуда
архив Пожаревац
ово вечерашње
и Институт за ноДр Јасмина Николић
представљање
вију
историју
Србије, Међународним научним научног и истраживачког рада и
скупом 2008. године и публикова- разговор о будућим научним
ним зборником научних радова, пројектима, казала је др Јасмина
дали су допринос неговању зави- Николић.
чајне историје као дела велике
ТРИ ПРОЈЕКТНА ЦИКЛУСА
светске историјске баштине и подИНСТИТУТА
стицај за проучавање овог краја.
Директорка Историјског арО месту Института и његовој
хива Пожаревац, иницијатор целог
пројекта Међународног научног традицији, профилу сарадника,
скупа, главни и одговорни уредник оствареним и планираним активзборника научних радова са тог ностима говорио је директор Инскупа, др Јасмина Николић истиче ститута за новију историју Србије
да Архив има сталну потребу да др Миле Бјелајац. Он је подсетио
сврху свог постојања, засновану на да је ИНИС основан 1958. године
заштити колективних и појединач- као Институт за раднички покрет,
них права, докаже сачуваном баш- да би 1992. године променио назив
тином,
којом
се
људска по којем је данас познат. У овом
достигнућа, као и научне, кул- раздобљу Институт је прешао пут
турно – историјске и друштвене од центра за сакупљање архивске
грађе за историју радничког повредности чине трајнима.
l Архив доприноси очувању крета и револуције до анализе и
и неговању не само културне и ис- интерпретације те грађе. Овај след
торијске баштине, већ и национал- развоја водио је ка повећању броја
ног идентитета и темељних и промени профила сарадника Инвредности нације, као и особина ститута, али и интересовањем садруштвене средине којој припада. радника за све разноврсније теме

У претходном вишегодишњем периоду Архив је иницирао, покренуо и реализовао на десетине
истраживачких пројеката чији су
крајњи резултати 80 публикованих
архивских издања кроз 7 архивских едиција, 30 архивских изложби, 30 виртуелних изложби,
три међународна научна скупа и
Међународни часопис „Записи“,

су „прошла“ три пројектна циклуса. Први пројекат је трајао од
2002. до 2005. године и носио назив
„Срби и распад Југославије (Уз-

после завршетка Првог светског
рата до данашњег времена, али уз
поједине теме вуче се вертикала од
19. века укључујући проблематизо-

n Заједнички интереси и циљ на истраживању и очувању националне историје, копча је која повезује Историјски архив Пожаревац и Институт за новију
историју Србије.

роци и последице)“, у чијем фокусу вање историје Србије пре и током
је била стварна улога српског фак- Првог светског рата, казао је др
тора у распаду Југославије и валид- Бјелајац.
ност флоскуле о великосрпској
ВИСОК НАУЧНИ НИВО
хегемонији. У другом циклусу од
2006. до 2010. године имали смо
Институт за новију историју
пројекат „Срби и Југославија:
држава, друштво и политика“. У Србије има свој научни часопис
трећем пројектном циклусу који је „Токови историје“ који је од непочео 2011. године реализована су давно у највишој категорији домаћих часописа М -24 и налази се на
два пројекта „Традиција и
међународној Ерих листи и у међутрансформација: полинародном систему ДОИ броја. О
тичке и друштвене протоме је више говорио његов самене у Србији и
дашњи уредник др Слободан СеЈугославији у 20. веку“ и
линић.
„Срби и Србија у југословенском и међунаl Велики дијапазон тема се
родном
контексту:
огледа у радовима који су поунутрашњи развитак и
свећени не само полиположај у европској
тичкој, дипломатској,
/светској заједвојној историји, истоници“. Овим
рији међународних
пројектима је
односа, већ и темама
током деведеиз економске истосетих година
рије,
друштвене
претходио
иторије,
један циклус
културне
тематских
историје, исскупова уз
торије цркве и
презентаверских заједцију
тада
ница, али и отванајновијих
рамо простор за
истраживања
истраживање тема из
под називом
ближе прошлости,
Др Миле Бјелајац
„Србија у мораспада Југослад е рн и з а вије, као и радова
цијским процесима 19. и 20. века“. који вреднују међународну истоТематски у Институту се обрађује: риографију и међународне радове
политичка и војна историја, био- о догађајима из најновије прошлографије знаменитих личности, ме- сти. Часопис је увек имао бројне
ђународна политика и историја рубрике и на тај начин показује
дипломатије, историја радничког и своју опредељеност да истражисоцијалистичког покрета, нацио- вачи са различитим афинитетима
нална и локална историја, стра- могу да пронађу своје место у „Тодање становништва на простору ковима историје“, истакао је др СеСрбије и Југославије, економска линић.
О издавачкој
активности Института у последњих десет година
излагао је научни
сарадник др Владимир Цветковић.
У
том
периоду објављено је 58 монографија и 15
тематских зборника радова, 3
књиге
су
у
штампи, док су
још 3 у припреми.
Сва новија издања Института
доступна су и редовно промовиЗапослени ИНИС-а на свечаности у Пожаревцу
сана
на
који су највећим делом анализи- историја, друштвена историја, ис- Београдском сајму књига уз запарали феномене из домена нацио- торија СПЦ и међуконфесионални жен одјек у стручној, али и широј
односи, историја музике и попу- читалачкој јавности. Највећи део
налне историје 20. века.
l Број запослених истражи- ларне културе, спорт, гендер или тематских зборника радова фокувача данас износи 36 од чега су 32 родне студије (жена у домаћин- сиран је на граничне и јубиларне
доктори науке. Највећи део запос- ству, жена на селу), националне године и догађаје, попут српске
лених су по образовању исто- мањине, теорија и методологија перцепције Руске револуције 1917,
ричари. Од 2002. године Институт историографије, компаративне контраверзних тумачења 1941. и
се финансира преко министарства, студије и научна критика. Времен- 1945. године, ослобођења Београда,
од одобрених пројеката, а до сада ски, углавном покривамо период те унутрашњих и међународних

импликација догађаја из 1968. године. Посебан печат научној продукцији дао је међународни скуп о
Јосипу Брозу Титу праћен волуминозним зборником радова, а посебна
колективна
издања
Института посвећена су дипломатској историји социјалистичке Југославије и сагледавању односа
између традиције и трансформације српског и југословенског
друштва.
Др Момчило Исић, научни саветник, аутор многих капиталних
пројеката ИНИС-а посвећених сељаштву, школству, како у 19, тако
и у 20. веку, положају жена на селу,
страдалима у Првом светском
рату, говорио је о пројекту биографије Милоша Московљевића и пет
томова његових дневника од 1916.
до 1968. године. Реч је о једном од
најдуже вођених дневничких забелешки на српском језику и о историјском извору у коме је могуће
наћи мноштво корисних података
о најзначајнијим домаћим и светским збивањима у најбурнијем периоду 20. века, било да је реч о
унутрашњој или спољној политици, економији, друштвеним кретањима... Посебну вредност овом
извору даје чињеница да је његов
аутор др Милош Московљевић,
иначе лингвиста, филолог, професор, политичар и министар, током
тог дугог периода обављао и неке
од најодговорнијих дужности у
дипломатији и парламентарном
животу.
Виши научни сарадник др
Александар Раковић међу чијим
делима се налазе и „Рокенрол у
Југославији 1956 – 1968“, али и монографија „Југословени и Ирска
револуција 1916 – 1923.“ излагао је
о заступљености различитих тема
из друштвене историје у радовима
сарадника. Он је подсетио да се
заједнички пројекат ИАП и
ИНИС-а састоји од 637 страна, 38
радова, од чега се 20 радова бави
насељима, културом и становништвом у браничевском крају.
Научни сарадник др Александар Стојановић изучавајући проблематику националне историје 20.
века, писао је о Влади Милана Недића, о његовом српском, цивилном и културном плану, о идејама,
политичким пројектима и пракси
Недићеве Владе и колаборационистичкој штампи. Његово излагање
било је посвећено покривености
тема из националне, политичке и
војне историје и историје институција.
Др Милан Пиљак, сарадник на
пројекту у ИНИС-у говорио је о
међународној сарадњи Института,
студијским боравцима сарадника
у иностранству и учешћу на дужим
међународним пројектима. Институт је састављен од врло квалитетних истраживача свих генерација
и све више учествује у научном,
просветном и културном животу у
Србији, али и свету.
Овом приликом др Јасмина
Николић и др Миле Бјелајац су
разменили публикације које на
јединствен начин сведоче о богатом опусу Института и пожаревачког Архива. Институт је обогатио
библиотеку Архива са око стотину
наслова, који су публиковани у периоду од 2008. године до данас.
Д.Динић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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УСПЕШНА САРАДЊА И ДОПРИНОС НЕГОВАЊУ ТРАДИЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Изложба „Логор Бањица“
на Војној академији

Припадници Генералштаба
ВС у посети Архиву

У циљу развијања морала
и
неговања
традиција код
припадника
Војске Србије
20. марта реализована је
посета Историјском архиву Пожаревац од
стране 165 припадника
Генералштаба
Војске
Србије из Београда. У
оквиру ове посете група
је поред изложби ИАП
обишла и сталну спомен
поставку „Два века
војске у Браничеву“ у
Обраћање др Јасмине Николић
Касарни „Генерал Павле
Јуришић Штурм“.
значила део изложбе који се односи на форУ Историјском архиву Пожаревац кроз мирање првих јединица стајаће војске у Посталну изложбену поставку на отвореном жаревцу 1826. године, затим оснивање војне
„Занатство Округа Пожаревачког“ групу је болнице, прве војне школе, прве војне муСа отварања изложбе о
водила коауторка изложбе др Драгана Ми- зике и Гарде. Затим их је спровела кроз
страдањима логораша
лорадовић, архивски саветник, а у унутраш- причу о Првом и Другом светском рату, са
њости објекта госте су дочекали директорка посебним указивањем значаја архивских доИАП др Јасмина Николић и председник кумената и фотографија који говоре о траи пријатељи Војне академије.
дицијама
јединица
Изложено је 78 архивских докуме- Скупштине града Пожаревца Бојан Илић.
војске на територији
ната и фотографија на паноима – циБраничевског округа,
рада, 17 експоната у витринама, 4
односно града Пожамакете књига притвореника Бањичревца.
Припаднике
ког логора на сталцима, монитор са
Војске Србије је највише
блоковима фотографија и факсимиинтересовало и највише
лима докумената припадника немачсу пажње посветили
ких и српских квислиншких
„зиду хероја“ на коме се
представника власти, фотографије
налази попис од 14.500
спољашњег изгледа логора и унутпогинулих у ратовима за
рашњости, са снимцима ходника,
Велико интересовање за
ослобођење нашег града
врата соба и крвавог степеништа, фотои округа.
изложбену поставку
графије заточеника са подручја Пожа- Спомен изложба
ревца
и
Браничевског
округа,
представља
преглед
присуству високих војних званица на челу фотографије асанације терена (стрелиште у
војне историје, попис
са ректором Универзитета одбране генерал Јајинцима) и фотографије ексхумације,
најзначајнијих догађаја
У обиласку Архива
– мајором проф. Др Младеном Вуруна. На идентификације и сахране жртава логора
из живота и рада војних
свечаности отварања изложбе аудиторијуму Бањица. Изложба гостује на Војној акадеНа добродошлици су се захвалили пуковник јединица у овом делу Србије током два века.
се обратила др Јасмина Николић, дирек- мији у Београду до 30. марта 2018. године.
др Срећко Кузмановић и мајор Бојан Веш- Ток историје илустрован је факсимилима
торка Историјског архива Пожаревац и
ковић из Управе за људске ресурсе Генерал- докумената, фотографијама, мапама, цртештаба Војске Србије. Овом приликом жима, списковима изгинулих ратника и
Историјском архиву уручена је захвалница жртава ратова, као и заставама, оружјем,
за успешну сарадњу и допринос неговању униформама, мањим бројем оригиналних
традиција Војске Србије
и размењени су приИзложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожагодни поклони. Дирекревац и Војног архива Министарства одбране Републике Србије, од 12. до 23. марта 2018,
торка ИАП др Јасмина
гостује у Суботици, у Галерији Отвореног универзитета. Повод гостовања је обележавање
Николић је присутне
представнике
Војске
Србије упознала са установом и њеним значајем,
делатношћу,
територијалном надлежношћу,
са кратким историјатом
града Пожаревца и
објекта Старе касарне –
павиљон 4. Такође, она је
говорила о развијању
Спомен поставка „Два века војске у
града у периоду књаза
Браничеву“ у простору Касарне
Милоша Обреновића у
периоду од 1825 -1839.
Ученици Економске школе у Суботици у
године. Гости су потом обишли поставку музејских експоната попут ордења, медаља
организованој посети изложби
„Пожаревац на старим фотографијама“ са и других предмета. Кроз изложбене паное
краја 19. и прве половине 20. века, о којој је путујемо кроз време у коме се одвија читав
стогодишњице од завршетка Првог светског рата. Током трајања изложбе, приказује се
говорила архивиста Наташа Милошевић процес смене различито униформисаних и
истоимени документарни филм, кроз специјалне пројекције, за ученике основних и средДулић, затим су погледали поставку „Старе наоружаних војника. Пратимо развој моњих школа са подручја Града Суботице. Организатор гостовања ове изложбе и докумени ретке књиге“ из фундуса ИАП која обу- дерне српске војске који је текао од Марићетарног филма је Отворени универзитет Суботица.
хвата период од 1752 – 1864. године. На вића јаруге и устаничке заклетве,
Изложба је јавности први пут приказана у Великој галерији Дома Војске Србије у Беокрају су, у депоу, обишли пригодно постав- Милошевих солдата, школовања официрграду, јула 2014. године, а потом и у Новом Саду, Пожаревцу, Пријепољу, Бања Луци,
љену изложбу фотографија, докумената ског кадра у земљи и стварања официрског
Врању, Нишу, Крушевцу, Краљеву, Ваљеву, Мионици, Крагујевцу и Сомбору.
војне провенијенције, војних кора, стицања независности и јачања мочасописа, листова и књига, са дерне књажевске и краљевске војске и каскраја 19. и почетка 20. века, није њено утапање у Краљевску
специјално за ту намену при- југословенску војску, као и стварање Југопремљену за посетиоце Војске словенске народне армије, до данашње
Србије.
Војске Србије, истакла је др Јасмина НикоУследила је посета и обила- лић.
Туристичка група од 50 лица из Параћина 11. марта посетила је сталну спомен-поставку „Два века
зак спомен поставке „Два века
О Касарни у Пожаревцу говорио је замевојске у Браничеву“, изложбу Центра за обуку копнене војске Пожаревац и Историјског архива Пожавојске у Браничеву“ у простору ник команданта Центра за обуку копнене
ревац, у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу. Пригодно предавање и вођење кроз
Касарне, кроз коју их је водила војске пуковник Миломир Рајић.
изложбу одржала је коауторка изложбе др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожарекоауторка изложбе др Јасмина
вац.
Николић. Она је посебно наД.Динић
Изложба „Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског
округа“, Историјског архива Пожаревац и
Историјског архива Београда, постављена је
у централном холу Војне академије у Београду, поводом обележавања Дана Војне академије Универзитета у Београду. Изложба је
свечано отворена 15. марта 2018. године, у

коауторка изложбе. Изложбу је
отворио пуковник проф. др
Мирослав Талијан, начелник
Војне академије у Београду. Изложбу су 16. марта посетили
представници Министарства одбране и
Војске Србије, професори и сарадници Универзитета одбране, као и бројни сарадници

Гостовање у Суботици

Параћинци обишли Спомен собу
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ПРЕДСТАВИО НАСЛОВ У ОКВИРУ ЕДИЦИЈЕ „ПОСЕБНА ИЗДАЊА“

О Учитељској школи
у Пожаревцу

Историјски архив Пожаревац у
сарадњи са Савезом учитеља Републике Србије и ОШ „Краљ Александар Први“ 28. фебруара у
свечаној сали Скупштине града
Пожаревца представио је нови,
петнаести по реду наслов у оквиру
Едиције „Посебна издања“. Наслов
под називом „Учитељска школа
„Вељко Дугошевић“ Пожаревац –
Летопис школе 1947 – 1974.“ приредила је виши архивиста Слободанка Цветковић поводом 70
година од оснивања Учитељске
школе у Пожаревцу и 285 година
основног школства у Пожаревцу.
У ИАП чува се архивски фонд
Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац, чија архивска
грађа садржи годишње извештаје о
раду школе, деловоднике, општу
архиву, уписнице ученика, записнике о полагању стручних испита,
дневнике рада, досијеа запослених,
платне спискове, дипломе и похвалнице, записнике са седница
Наставничког већа, Школског савета и Школског одбора, Управног
одбора, Радне заједнице и колектива, стручних актива наставника,
као и нормативна акта, фотографије и Летопис школе од 1947. до
1974. године.
ИЗВОР САЗНАЊА И
ЕМОТИВАН ПОДСЕТНИК
НА ШКОЛСКЕ ДАНЕ
Према речима директорке Историјског архива Пожаревац др
Јасмине Николић значај овог летописа није само у томе што је
својеврсни споменик рада ове
школе, већ за историчаре представља драгоцени извор података
о школи, њеном расту и развоју,
али и утицају идеологије и политике на школу и просветни систем,
на будуће учитеље који ће својим
радом образовати неке нове генерације.
-У част 70 година од оснивања
Учитељске школе у Пожаревцу,
кроз публиковање летописа ове
образовне установе који прати рад
школе у периоду од 1947. до 1974.
године, покушали смо да се одужимо креаторима знања, нашим
учитељима и употпунимо податке
о постојању и раду ове значајне
школске установе. Верујемо да ће и
будућим истраживачима и историчарима овај летопис бити значајан извор сазнања, а свима
онима који су били ђаци Учитељске школе у Пожаревцу, емотиван подсетник на школске дане.
Можемо констатовати да ова публикација даје допринос заштити,
коришћењу културног наслеђа,
промоцији архивске грађе као културног добра, обезбеђује услове за

доступност садржаја архивске
грађе јавности, али има и значај за
развој и унапређење архивске
струке и постизање нових научних
резултата, казала је др Јасмина Николић.
Председница Савеза учитеља
Републике Србије Наташа Николић Гајић подсетила је да овај
Савез броји 10.000 чланова, учитеља из целе Србије организованих
у 60 локалних учитељских удружења. Само на територији Браничевског округа има четири

свакодневници, успесима и резултатима, наставницима и ученицима.
-Летопис је приређен лепо и са
укусом, али пре свега квалитетно и
корисно за историографију, педагогију, културу, просвету. Посебно
морам да истакнем фотографије
које у великом делу прате текст и
представљају велику драгоценост
издања. Приређивач, Слободанка
Цветковић је пре летописа дала
кратке и прецизне смернице, ок-

Др Јасмина Николић

Наташа Николић Гајић

удружења и пет на територији
Школске управе Пожаревац.
-Та удружења давних година
оснивали су управо они учитељи
који се налазе у овом летопису,
који нам је ИАП поклонио на коришћење и сећање. Велика је одговорност на нама да наставимо оно
што се заправо постављало у учитељским школама широм Србије, а
посебно у овој која је била у Пожаревцу тих година. Ту су се осим
креатора знања, формирале и
особе које су у школама нама биле
и родитељи, јер се учитељ понашао
према деци управо онако како би
сви родитељи требало да се понашају код куће. Породице и школа
су тада биле јединствене и надамо
се да ће се и данас то време некако
вратити. Савез учитеља ће у сваком тренутку пратити своју мисију, а то је подизање угледа
просветних радника и стварање
школе по мери детета, истакла је
Наташа Николић Гајић.
ЛЕТОПИС- МИКРОКОСМОС
ШКОЛСКОГ ЖИВОТА
Виши научни сарадник за савремену историју у Београду др
Драгомир
Бонџић
у
свом
обраћању је нагласио да летопис
представља вредно сведочанство о
постојању и раду Учитељске
школе, проблемима, тешкоћама,

вире и основне податке о школи.
Према њеним речима, летопис
приказује читав један микрокосмос живота и рада у школи.
Међутим, у летопису се, каже,
не говори само о унутрашњим питањима школе, већ се на известан
начин осликава место и повезаност школе са политичком, друштвеном, економском, културном
реалношћу у којој је деловала и у
којој је изнедрила више од хиљаду
младих учитеља.
-У школи је 1948. године последњи пут одржана прослава Светог Саве, а 1951. године је одржана
дискусија о борби против религиозности у којој је тражено да се
не оправдавају изостанци због
верских празника. Постоји податак да је 30. марта 1967. године
професорка Споменка Протић
одржала предавање о развоју
српскохрватског језика и изнела
свој став о Декларацији о положају
хрватског књижевног језика и
предлогу за размишљање групе
српских књижевника. Не знамо
какав је став изнела професорка,
али свега неколико дана после
објављивања те декларације и покретања језичког питања, које је
потресло политичку сцену тадашње државе, уследила је реакција и у пожаревачкој Учитељској
школи. Реаговано је и на спољнополитичке проблеме, па су тако 16.
децембра 1967. године ученици

Гости на свечаности

учествовали на масовном митингу
против рата у Вијетнаму, а 26. августа 1968. године у школи се расправља о ситуацији после уласка
трупа Варшавског пакта у Чехословачку. Користећи овај летопис, видимо да су у школи одржаване
бројне приредбе, концерти, представе, политички и стручни говори. Истовремено, ученици ове
школе су путовали широм тадашње државе, редовни гости су
били у Београду, присуствовали
изложби слика Ван Гога у Народном музеју, опери Аида у Народном позоришту, Крлежиним
Глембајевима у ЈДП –у. Наставници су учествовали на семинарима у земљи, али и у Француској,
Немачкој, Совјетском Савезу, закључио је др Бонџић.
Из летописа се детаљно види не
само како су Учитељска школа,
њени наставници и ученици живели и радили, већ и колико су
били део времена и простора у
којем су постојали и деловали.

формације о животу школе, ученичким и наставничким активностима. Зато посао на приређивању
ове књиге није био претерано
тежак, напротив био је више задовољство него посао, нагласила је
Слободанка Цветковић.
Књигу невелику, тврдо укоричену свеску са исписаних 178
страна, са брижљиво излепљеним
фотографијама писало је највероватније седам различитих аутора.
Бележили су не само значајне, већ
и свакодневне моменте из живота
и рада школе, кратке, јасне, али
садржајем богате информације, без
претераног улепшавања и дораде.
Оно што је квалитет овог рукописа
за историчаре, јесте што текстови
нису идеолошки обојени, већ су
писани званичним, документарним стилом, без превише украшавања и револуционарног полета у
изражавању, иначе карактеристичног за послератни период. Историчар и истраживач зато читајући

Др Драгомир Бонџић

Слободанка Цветковић

Стога се др Бонџић захвалио Архиву и колегеници Цветковић, која
је ову драгоцену публикацију
извукла из скровитих кутова Архива.

овај текст нема потребу да разгрће
идеолошка тумачења и ставове писаца, већ може јасно да евидентира
оно што се заиста дешавало у животу школе.
За педагоге ова књига доноси
информације о односу наставника
и ученика, као и о односу ученика
према школи, одговорности наставника према послу и њиховним
активностима кроз бројне секције.
Записи у летопису говоре и о животу ученика у школи, о њиховом
успеху за који се може рећи да је
био врло строго оцењиван. За историчаре овај текст доноси бројне
информације о историји нашег
послератног школства у социјализму, о функционисању
школа и школског система, о односу државе и власти према
школи, улози просвете у борби за
„светлију будућност“, суптилном
утицају власти кроз наставне садржаје и обрачун са капитализмом,
формирању социјалистичке свести, стању нације и тежњама за
описмењавањем ради напретка
државе и привреде, о државној интервенцији у одвајању цркве од
државе и школе, о обрачуну са религијом у школи, финансијском
стању школства, опремљености
школа, положају наставника и ученика.
У културно – уметничком делу
програма наступио је Учитељски
хор ОШ „Краљ Александар Први“,
стихове Учитељске заклетве казивао је Мирослав Милутиновић, а
скупу су присуствовали народни
посланик Милетић Михајловић,
заменик председника Скупштине
града Пожаревца Милић Јовановић, чланови Градског већа, представници Министарства одбране
Центар Пожаревац и БИА.
Д.Динић

РУКОПИС БЕЗ ИДЕОЛОШКЕ
ОБОЈЕНОСТИ
Приређивач публикације Слободанка Цветковић истиче да излазак овог летописа пред очи
јавности не говори само о Учитељској школи, већ и о одговорном
односу запослених у Учитељској
школи према ономе што многи и
данас сматрају небитним и споредним – архивској грађи. Ретко се дешава у нашој архивској пракси да
једна установа тако педантно води
своје канцеларијско пословање и
тако одговорно чува своју документацију, као и да одговорни
људи на челу установа, схватајући
значај докумената за историју приликом гашења институције, сву архивску грађу предају на чување
Историјском архиву, рекла је Цветковић и додала:
-У документацији Учитељске
школе предатој 1974. године нашем
архиву, на архивским полицама
ова књига чекала је своје време и
руке које ће је пробудити из архивског сна. Ретко се дешава да историчар има среће да наиђе на
историју једне установе од оснивања и гашења на једном месту, у
једној књизи. Управо је то случај са
овом књигом. На једном месту,
током 27 година постојања ове
школе, неки људи су брижљиво записивали, некада готово из дана у
дан људе, догађаје и чињенице о
Учитељској школи. Некада су те
информације биле оскудније, а некада су догађаји бележени из дана
у дан. Педантно су бележене ин-
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рограмским
ативностима Историјског архива Пожаревац у 2017.
години обухваћене су изложбе,
публикације у оквиру седам едиција ИАП, гостовања програма Архива у земљи и иностранству,
стручно усавршавање, предавања,
манифестације, учешће на међународним и домаћим стручним скуповима
и
конференцијама,
микрофилмовање и дигитализација архивских докумената и рад са
странкама и истраживачима у
установи. У том смислу, ИАП се у
овој години представио са пет изложбених премијера: Логор Бањица 1941-1944 - заточеници из
Пожаревца и Браничевског округа,

мен-собом, изложбеном поставком
на отвореном и поставкама унутар
архивског депоа, позиционирали
на туристичкој мапи Града и
Србије. У организацији ИАП, 2.
марта, одржана је, пета по реду,
„Школа архивистике“ на тему „Заштита архивске грађе и документарног материјала код установа
културе у Браничевском управном
округу“. Већ 15. марта ИАП је постао члан Међународног центра за
архивска истраживања са седиштем у Бечу. У Галерији савремене
уметности, 23. марта, представили
смо се премијерном изложбом
„Казнено-поправни заводи у
Србији – Пример Пожаревачки
казнени завод 1853–1918“, ауто-

стављена је изложба „Казнено–поправни заводи у Србији – Пример
Пожаревачки казнени завод у Пожаревцу 1853–1918“. У посети
ИАП 20. септембра били су архивисти Историјског архива Београда, када је уприличен обилазак
архивских депоа и разгледање изложбених поставки „Пожаревац на
старим фотографијама“, „Стара и
ретка књига 1752–1864“ и „Занатство Округа Пожаревачког“.
ИЗЛОЖБУ О ЛОГОРУ
БАЊИЦА ВИДЕЛО
1.700 ПОСЕТИЛАЦА

Др Јасмина Николић

Са отварања изложбе „Логор Бањица 1941 – 1944 – заточеници
из Пожаревца и Браничевског округа“
Занатство Округа Пожаревачког,
Основно школство у Пожаревцу
1815-1882, Казнено-поправни заводи у Србији - Пример Пожаревачки казнени завод 1853-1918. и
Пожаревац на старим фотографијама; пет изложби гостовало је у
Београду, Суботици, Ћуприји и
Крагујевцу, објављено је десет наслова у едицијама „Посебна издања“, „Изложбени каталози“,
„Електронска издања-виртуелне
изложбе“ и „Културна баштина“;
микрофилмовано је 11.284, а дигитализовано 12.153 архивских докумената, услужено 1.300 странака и
истраживача у самом Архиву. Изложбе је посетило 4.700 људи и забележено је око 6.000 посета
почетној страни званичног сајта
Архива.
ДЕСЕТ ПУБЛИКАЦИЈА И
ПЕТ ПРЕМИЈЕРА
-Годину смо започели јако
лепим догађајем. Наиме, на свечаности поводом обележавања Дана
Института за стратегијска истраживања Министарства одбране РС
и Дана Војног архива, одржаној 6.
фебруара у Београду, додељене су
награде и захвалнице појединцима
и институцијама у знак дугогодишње сарадње, а међу награђенима био је и Историјски архив
Пожаревац. Такође, почетком године, стална изложбена поставка
„Два века војске у Браничеву“,
аутора др Јасмине Николић и пуковника др Миливоја Пајовића,
коју је ИАП приредио у сарадњи са
Центром за обуку копнене војске у
Пожаревцу, одлуком команданта
Команде за обуку Војске Србије,
проглашена је за најбољу спомен–
собу у јединицама Команде ВС. У
фебруару, ИАП се први пут представио на Међународном сајму туризма у Београду, као део
туристичке понуде Града Пожаревца, где смо се са сталном спо-

рског тима из Историјског архива
Пожаревац и Криминалистичко–
полицијске академије у Београду.
Изложба је била доступна посетиоцима до 10. априла 2017. године,
истиче др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, која је овогодишњи добитник
друштвеног признања „Капетан
Миша Анастасијевић“ у категорији
„За очување и презентацију културне баштине Браничева“. Ово
признање заједнички додељују Новосадски и Београдски универзитет и „Медиа Инвент“ уз медијско
покровитељство РТВ Војводине.
Крајем марта, у Економско–трговинској школи, учесницима Републичког такмичења из
трговинског пословања одржано је
предавање „Трговина у Пожаревачком округу до 1941. године“, од
стране Јасмине Живковић, вишег
архивисте ИАП. У априлу, архивиста Наташа Милошевић Дулић је
учествовала на Међународној конференцији „Технички и посебни
проблеми класичног и електронског архивирања“ у Словенији, са
презентацијом реферата под насловом „Последице неадекватних
услова чувања архивске грађе у архивима – искуство Историјског архива Пожаревац“. Такође, 19.
априла у свечаној сали Скупштине
града Пожаревца, премијерно је
представљена монографија „Казнено–поправни заводи у Србији Пример Пожаревачки казнени
завод 1853–1918, књига прва“. Поводом Дана ИАП и Дана Архива
Републике Српске, 24. априла, у оквиру међународне архивске сарадње, у Галерији савремене
уметности у Пожаревцу, отворена
је престижна изложба архивских
докумената „25 година Народне
Скупштине Републике Српске
1991–2016.“ Потом је, 19. маја, у амфитеатру „Арчибалд Рајс“ на Кримина лис тичко–полицијској
академији у Београду, представ-

љена монографија и изложба „Казнено–поправни заводи у Србији –
Пример Пожаревачки казнени
завод у Пожаревцу 1853–1918.“ Поводом 9. јуна, Међународног дана
Архива, као члан европске и светске породице архива, ИАП је одржао пету манифестацију „Дан
отворених врата Архива“ под слоганом „Путујте са нама кроз време
- ми чувамо историју“. Вест о овој
манифестацији нашла се на пор-

-Ову годину обележила је премијера изложбе „Логор Бањица
1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског округа“,
ауторки Исидоре Стојановић, др
Јасмине Николић и Снежане
Лазић, постављена у Галерији савремене уметности у Пожаревцу, у
периоду од 20. септембра до 13. октобра. Изложбу је обишло 1.700 посетилаца, а припремљена је у
сарадњи са Историјским архивом
Београда. Ауторски тим је приредио јако занимљиву поставку докумената, фотографија, реплика
логорских књига и предмета, коју
су организовано обишли ученици
основних и средњих школа, делегације Архива Босне и Херцеговине,
Министарства одбране РС и Војске
Србије, Међурегионалног координационог савета Народног конгреса
индустријалаца
и
предузетника из Русије и општина
Браничевског округа. Иста делегација из Русије је 14. октобра посетила сталну спомен-поставку „Два
века војске у Браничеву“, у касарни
„Генерал Павле Јуришић Штурм“.
Од 20. октобра до првих дана новембра, у Амиџином конаку у Крагујевцу, у организацији Народног
музеја и Историјског архива Шумадије из Крагујевца, приређено је гостовање изложбе ИАП и Војног
архива Министарства одбране РС
„Србија и Браничево у Великом
рату 1914–1918.“ У Дому Гарде у
Топчидеру, 30. октобра, одржан је
радни састанак у вези израде монографије и документарног филма о
спомен–собама Министарства одбране и Војске Србије, где сам
представила угледни пример са-

Са отварања изложбе „Основно школство
у Пожаревцу, 1815 – 1882.“
талу Међународне архивске организације са седиштем у Паризу и у
емисији РТС-а „Тако стоје ствари“.
У оквиру Фестивала европског
филма, 17. јула на Палићу, по позиву организатора, изложба ИАП
„Филмови које смо волели 1947–
1980“, била је пратећа манифестација фестивала и њу је, у галерији
Отвореног универзитета у Суботици, отворио директор Фестивала Радослав Зеленовић. У
периоду од 1. до 15. августа, у организацији Казнено–поправног завода
и
Музеја
„Хореум
Марги-Равно“ у Ћуприји, пред-

радње између Војске Србије и Архива Пожаревац, презентујући
заједничку сталну спомен–поставку Центра за обуку копнене
војске у Пожаревцу „Два века
војске у Браничеву“, која је постала
део туристичке понуде Града Пожаревца. Изложба на отвореном „Занатство Округа Пожаревачког“,
ауторки др Драгане Милорадовић
и Јасмине Живковић, мср, у дворишном комплексу ИАП, представљена је јавности 7. новембра.
Такође, још једна премијера реализована у овој години, јесте изложба
„Основно школство у Пожаревцу,

1815–1882“, ауторке архивисте Наташе Милошевић Дулић. Изложбу
је у Галерији савремене уметности
у Пожаревцу, 20. новембра, отворила проф. др Славица Ђукић
Дејановић, министарка у Влади Републике Србије. Намера нам је
била да осликамо школске прилике
у Пожаревцу, које су биле поуздан
показатељ духовог стања у
друштву, економских могућности
општине и државе, присутне
сталне штедње, положаја учитеља,
односно сагледали смо прилике у
којима су радиле школе и открили
драматичну последицу запуштености која није могла бити компензована
напретком
у
другим
областима живота друштва и
појединаца, иако су учитељи били
носиоци културног развоја општине и државе, сазнајемо од др
Јасмине Николић.
Све поменуте изложбе прате
штампане публикације – каталози,
електронска издања-виртуелне изложбе, сетови фотографија на разгледницама и постери.
УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА
АРХИВИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ
И ПРАКСЕ
У оквиру програма ресоцијализације и едукације осуђених лица
Управе за извршење кривичних
санкција Министарства правде РС,
7. децембра у Казнено–поправном
заводу у Ћуприји, представљена је
изложба „Филмски плакат 1941–
1945“, аутора др Јасмине Николић
и др Драгане Милорадовић, која је
затим наставила своје гостовање у
галерији Музеја „Хореум Марги–
Равно“ у Ћуприји. У децембру је
објављен и нови број међународног
часописа „Записи“-Годишњак Историјског архива Пожаревац, који
редовно излази шест година, успешно промовишући архивистичку теорију и праксу, као и
постулате друштвених и хуманистичких наука. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије је часопису „Записи“ (од 2015. године) доделило
категорију М53 – Национални научни часопис. Најновији, шести
број, доноси 27 разноврсних прилога, од којих 15 обрађује теме из
архивистике и историографије, док
12 даје приказе конференција,
изложби,
новообјављених
публикација и примере из
рада архива и других институција у земљи и иностранству.
Такође, објављен је нови
наслов у едицији „Посебна издања“ - „Учитељска школа
„Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу - Летопис школе 19471974“, приређивача вишег
архивисте Слободанке Цветковић, а поводом обележавања 70 година од оснивања
Учитељске школе у Пожаревцу. Ова публикација ће
бити представљена јавности у
јануару 2018. године, када ће и
изложба „Филмски плакат
1941–1945“ гостовати у Параћину,
док ће изложба
„Србија и Браничево у Великом
рату 1914–1918“ бити представљена у Сомбору и Суботици.
Највероватије у марту, јавности ће
бити представљен шести број часописа „Записи“, који је за шест година постојања окупио стотину
сарадника из десет земаља Европе,
а сјајна је прилика да се у 2018. години, када се обележава 70 година
од оснивања и рада ИАП, сви они
окупе у Пожаревцу на међународној конференцији. Захваљујући
свему што је урађено у претходном
периоду и добијеним јавним признањима и наградама, пожаревачки Архив се сврстао у ред
водећих архива у Србији.
Д.Динић
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Основно школс тво у
П о ж а р е в ц у, 1 8 1 5 – 1 8 8 2 .

Поводом 285 година основног
школства у Пожаревцу, овдашњи
Историјски архив у Галерији савремене уметности, организовао је изложбу под називом „Основно
школство у Пожаревцу, 1815-1882“.
Овај културни догађај део је мултимедијалног пројекта кога чини

жаревцу, 1815-1882“, директорка
Историјског архива Пожаревац,
архивска саветница др Јасмина
Николић, истакла је да су се историјско наслеђе, вековни живот у
саставу других држава, културне
навике, менталитети и досегнути
нивои развоја, најјасније испоља-

тање. Школа и учитељ преузимали
су одговорност за изграђивање
личности у друштву. С тога значај
архивског пројекта није само у
томе што је својеврстан споменик
рада основне школе, већ представља драгоцени извор података
не само о школи, њеном расту и

учника, професора, академика у
земљи, али и широм света, својим
достигнућима и прегалаштвом,
потврдило значај и величину образовања стеченог у Србији. И данас
траје борба за описмењавањем и
образовањем великог броја житеља Србије, али бележимо и изу-

школски систем, сходно својим
схватањима о значају развоја
школства за укупан друштвени
развој и расположивим финансијским средствима. Развој школства у Пожаревцу, пратио је развој
просвете у држави, али умногоме
је зависио од односа општинских

МИНИСТАРКА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРОФ. ДР СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ:

Јубилеј писмености и годишњица права
женске деце на школовање
Изложбу „Освезно,
јесте
новно школство у
само прва инПожаревцу, 1815станца у развоју
1882“ отворила је
Србије. Већ до
министарка без
2030. године, у
портфеља задуСрбији
ћемо
жена за демограимати обавезно
фију
и
бесплатно предпопулациону пошколско и средлитику проф. др
њешколско
Славица Ђукић
образовање.
Де ј а н ов и ћ
Међутим, када
речима:
је пре 285 го-Модерне техдина отпочела
нологије никако
писменост за
не могу минимисве дечаке у том
зирати значај непериоду, који су
чега,
што
имали вољу да
прихватамо као
уче, тада је нанаше колективно
прављен први
биће, што при- Проф.др Славица Ђукић
корак, а диспада нама, нашој
танца од 7.000
Дејановић
култури, нашој
миља отпочела је
прошлости, што
управо њиме –
је део наше традиције, богатство тим првим корако. Због тога су
на које нико не може да се дрзне, документације и фотографије,
јер живи и у нама. И није довољно које имате прилике да погледате
само да живи у нама. Ми морамо на изложби, факта, на која као
имати овакве манифестације, које народ, као грађани Србије, моће нас подсећати да је спој мо- жемо бити поносни. Указала бих
дерне технологије и традиције на још једну чињеницу. Није ово
предност коју имају само понеки само прослава 285 година од писнароди, понеки градови, само она мености и оснивања основног
руководства, која култури, обра- школства у нас. Ово је и прослава
зовању и писмености дају зна- још једног јубилеја, а који је везан
чајно место. Кроз историју није то за четрдесете године прошлог
баш увек било лако, ни једно- века, који је девојчицама, женској
ставно. Људи из образовања и деци, дао право на школовање. По
данас оцењују да би требало да у том елементу образовања, ми смо
бољим условима деца уче, али оно заиста припадали модерној Евшто је чињеница је да 285 година ропи, оној у којој смо и данас, и у
постојања основне школе, а у којој ћемо бити сутра, нагласила
нашем Уставу основношколство је је Славица Ђукић Дејановић.
загарантовано и данас, као обакаталог изложбе, виртуелна изложба, као и сет архивских фотографија на разгледницама.
Отварању изложбе, поред
бројних посетилаца заинтересованих за ову тему, присуствовали су
и министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица
Ђукић Дејановић, заменик председника Скупштине града Пожаревца Милић Јовановић, чланице
Градског већа Весна Пејић и Ана
Миљанић, као и представници јавних предузећа и установа.
ДРАГОЦЕНИ ИЗВОР
ПОДАТАКА
Архивска грађа, представљена
кроз мултимедијални пројекат Историјског архива Пожаревац
пружа велики допринос дубљем
познавању социјалних прилика,
кроз развој једне од најважнијих
државних делатности какво је
школство. Историја школства је
својеврсна историја културе, која
осветљава стваралачке снаге овог
подручја.
Иницијаторка, главна и одговорна уредница мултимедијалног
пројекта „Основно школство у По-

вали у приликама, које су владале
у школама.
-Школске прилике у Пожаревцу биле су поуздан показатељ
духовног стања у друштву, његове
бриге за сопствену будућност, економских могућности општине и
државе, оствареног цивилизацијског развоја. Последице скромних улагања у просвету и стална
штедња, могле су бити рационално
прихваћене као резултат ограничености економских моћи Кнежевине Србије, али сагледавање
прилика у којима су радиле школе
открива драматичне последице запуштености, која није могла бити
компензована напретком у другим
областима живота друштва и
појединаца. Демократске промене,
измена социјалне структуре становништва, стицање грађанских
навика, формирање трговинско занатлијског слоја и његово економско јачање, присуство већег броја
интелектуалаца у граду, школа као
чињеница, покретање локалних
новина и прихватање других одлика грађанског начина живота,
утицали су и на динамику раста
броја ђака, као и на пораст броја
женске деце у школи. Школа је
била дом за образовање и васпи-

М. Степановић, Н. Милошевић Дулић, В. Пејић, проф.др С. Ђукић Дејановић,
др Ј. Николић и М. Јовановић
развоју, већ и о утицају идеологије,
политике на школу и просветни
систем на будуће учитеље, који ће
својим радом образовати неке
нове генерације. Можемо констатовати да изложба „Основно
школство у Пожаревцу, 1815-1882“
и пратећа публикација, дају допринос заштити и коришћењу културног наслеђа и одрживом развоју,
промоцији архивске грађе као културног добра, обезбеђују услове за
доступност садржаја архивске
грађе и јавности, али имају и значај
за развој и унапређење архивске
струке и постизања нових научних
резултата, истакла је др Николић.

зетне успехе младих на светским
такмичењима и олимпијадама, напоменула је Весна Пејић.

Изложба је резултат вишемесечног истраживања и покушај је
осветљавања једног дела историје
Пожаревца. По речима ауторка изложбе Наташе Милошевић Дулић,
отварање првих школа, израз је потребе народа да се, поред тежње за
ослобођењем, постави темељ културног и просветног преображаја

власти према учитељима и школама…Током трајења Кнежевине
Србије у граду Пожаревцу није сазидана ниједна школска зграда,
учитељи нису били адекватно
плаћени и нису имали обезбеђена
сва наставна средства…. У таквим
условима, управо су радили учитељи, који су постављали темеље
развитка културног живота у
граду Пожаревцу. То су били
Мојсије Живојиновић, оснивач
првог пожаревачког позоришта и
Народног читалишта, Живан Ковачевић иницијатор оснивања Народног
читалишта
Женске

српског народа, стварањем школоване интелигенције. Чињеница,
која је историјски верификована,
да је Пожаревац 1733. године,
поред Београда и Гроцке имао
школу, сврстава наш град међу
прва места у ондашњој и данашњој
Србији, која су се могла похвалити
таквим односима према почецима
школовања
младих
генерација.Тада је почела историја
школства Пожаревца, који су исписивали учитељи и ђаци жељни
знања.
-Ширењем града и повећањем
броја становника, повећавао се и
број ђака у пожаревачким школама. Током историје, сви владари
и владе настојали су да унапреде

трговачке школе у Пожаревцу,
затим Ђура Јакшић, који је у два
наврата радио као учитељ у Пожаревцу, а који је насликао више значајних портрета, међу њима је и
портрет учитељице Живке Протић. Изложба хронолошки прати
развој школског система у Пожаревцу, од почетака владавине
Кнеза Милоша, до прерастања
града Пожаревца у другу престоницу Кнежевине, па до проглашења
Краљевине
Србије,
нагласила је ауторка изложбе Наташа Милошевић Дулић.
У музичком делу програма наступила је певачка група „Носталгија – другарство плус“.
М. П.

УЧИТЕЉИ И ЂАЦИ
ЖЕЉНИ ЗНАЊА

ОПИСМЕЊАВАЊЕ
Први писани траг о постојању
школе на територији Града Пожаревца потиче из 1733. године. Из
расположиве грађе у школству
Србије, може се закључити да је
ова делатност напредовала у
складу са напретком државе на
другим пољима и да је неизбрисив
печат дао Кнез Милош, као личност несумњивог ауторитета и
чврстине, којој и најситније
појединости нису биле непознате.
Чланица Градског већа задужена за културу, просвету и здравство Весна Пејић, подсетила је да
су покретачи сваке државе писменост и образовање. Кнежевина
Србија градећи своју државност на
темељима српског, државног и културног наслеђа, имала је тежак задатак
да
од
сиромашне,
необразоване земље, начини европејизовану државу, успостави пре
свега мир, потом правну, образовану, модерну, државну творевину.
-На путу модернизације, први
задатак био је описмењавање и образовање младежи – девојчице и
дечака свих друштвених слојева,
без разлике у етничком и верском
пореклу, што су бројни странци,
путујући кроз нашу Србију, и те
како приметили. Србија се одувек
поносила доступношћу, организованошћу и ширином образовања
које пружа младим генерацијама.
Историја потврђује колико је на-
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ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА НА ОТВОРЕНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

„Занатство Округа Пожаревачког“
l Најновији мултимедијални пројекат ИАП чине стална изложбена поставка на отвореном, каталог изложбе, виртуелна изложба и сет архивских фотографија на разгледницама
У дворишном комплексу Историјског архива Пожаревац (Стара
касарна – павиљон 4), 7. новембра,
представљена је изложба на отвореном „Занатство Округа Пожаревачког“. Истражујући архивску
грађу, као веродостојни доказ о
друштвеним појавама и догађајима, ауторке изложбе, виши архивисти др Драгана Милорадовић
и мастер Јасмина Живковић су
кроз архивска документа изложиле само онај део историје који
сведочи о зачетку и развијању заната на овом подручју.
Обраћујући се присутнима,
иницијатор, главни и одговорни
уредник пројекта, директор Историјског архива Пожаревац, архивски саветник др Јасмина Николић
је истакла да архивистичко – историјски приступ овој теми подразумева анализу развоја занатске
делатности као једне од примарних
у Пожаревачком, данашњем Браничевском округу, у периоду од
средине 19. до средине 20. века, са
нарочитим освртом на врсту заната, број занатлија, оснивање и
рад еснафских удружења и њихов
допринос регионалном и националном привредном развоју.
-Антрополошки приступ теми,
са друге стране, подразумева сагледавање и тумачење утицаја друштвено – економских процеса и

Др Јасмина Николић
доминантних културних образаца
на занатску делатност и појединца
као члана друштва у времену и
простору. Она обухвата идентификацију, класификацију и систематизацију занатске делатности у
традиционалној култури, као и
преживеле облике појединих традиционалних заната у савременом
друштву. Богата архивска, историјска и антрополошка грађа, изнета у електронској и штампаној
публикацији и на овој изложби,
требало би да покрене регионалне
и међународне субјекте у циљу
компарације, истраживања, за-

штите, ревитализације и презентације
националног
наслеђа.
Пројекат представља и полазну основу за регионалну и међународну
сарадњу заинтересованих балканских земаља, чији су се утицаји
прожимали, стварајући један посебан, препознатљиви културни
простор, истакла је др Јасмина Николић.
Друштвени аспект одрживости
овог пројекта подразумева стварање осећања вредновања културне прошлости и садашњости и
међусобног повезивања локалне,
регионалне и шире међународне
заједнице, како у циљу проучавања, презентације и едукације,
тако и у циљу примене њених резултата у савременој друштвеној
стварности. У економском смислу,
овај пројекат своју одрживост базира на пружању могућности различитим привредним субјектима
да се на прави начин упознају са
културно – историјским вредностима свога краја и да, уз адекватну
комерцијалну примену и презентацију, прошире и унапреде своју делатност. То се, пре свега, односи на
туризам и угоститељство који све
више потенцирају културно – историјске вредности, са циљем стварања културно – географског
идентитета. Можемо констатовати
да изложба на отвореном „Занатство Округа Пожаревачког“ и пратеће публикације, дају допринос
заштити, коришћењу културног
наслеђа и одрживом развоју, промоцији архивске грађе као културног добра, обезбеђују услове за
доступност садржаја архивске
грађе јавности, али имају и значај
за развој и унапређење архивске
струке и постизања нових научних
резултата.

Изложбу је отворила Ана Миљанић
постојања, доказујући сачуваном
баштину, којом се људска достигнућа, као и научне, културно – историјске и друштвене вредности
чине трајним. Ауторке изложбе су
на основу историјских докумената
из фондова и збирки ИАП, као и
докумената и фотографија добијених од приватних дародаваца,

представљено је јако пуно фотографија и докумената који сведоче
о успону нашег града. До прве деценије 20. века Пожаревац је имао
највећи број занатлија, трговаца и
био је један од градова који има
највећи број становника у Краљевини. До Првог светског рата тече
интензиван пораст становништва

ТРАДИЦИЈСКО И КУЛТУРНО
БЛАГО ГРАДА

Изложбену свечаност својим наступом оплеменили
су професори Музичке школе

Табачка чаршија – стециште занатских
радњи и дућана
У другој половини 19. века пожаревачка Табачка чаршија била
је стециште великог броја занатских радњи. У том делу вароши
налазиле су се ћурчије, сарачи,
седлари, опанчари, обућари, терзије, абаџије, мајстори за производе од коже, али и мумџије,
лецидери и други. Пожаревац је
још 1836. године имао 305 занатлија и 268 дућана у којима су се
продавали занатски производи.
Године 1886. у Пожаревцу је било
507 мајстора, 400 калфи и 117
шегрта, окупљених у различитим
мешовито – занатским еснафима.
Крајем 19. и почетком 20. века у
Пожаревцу је било 20 занатлијских еснафа са укупно 796 чланова. У првој половини 20. века,
са друге стране, неке занатске радионице су, проширивањем производње и уложеног капитала, а
посебно увођењем машинског
парка, постепено прерастале у
права мала индустријска предузећа, што је довело до тога да занатство Округа Пожаревачког
престане да има ону улогу коју је
поседовало у другој половини 19.
века. Сходно томе, само занатство
овог краја се извесно модернизује,
одржавају се праве мале школе –
занатски курсеви, уводи се со-

цијална заштита за занатлије, задржавају се они занати који су настали под западним утицајима и
оне занатске области и радионице
које су могле још увек да се прилагоде тржишној утакмици са индустријским
производима.
Генерално посматрано, кроз судбину занатства пожаревачког
краја у овом периоду, можемо на
неки начин пратити и модернизацијске промене у начину живљења
и структури читавог његовог
друштва. Поред лимарског, браварског, сајџијског, воскарско –
лецидерског и бонбоџијског заната, у Пожаревцу, у првој половини 20. века, раде и грађевинари,
машинбравари, каменоресци, фотографи, инсталатери шмркова,
оштрачи ножева, стаклоресци,
штампари, а већ тридесетих и
четрдесетих година књиговесци,
произвођачи вештачког цвећа,
трикотажери, шеширџије, вуновлачари, ткачи, везиље, модискиње,
електроинсталатери, инсталатери
водовода, чистачи јама и канала,
димничари, туцачи кафе, содаџије, произвођачи сувог теста,
воћних сокова, произвођачи пантљика, брусева, клесари, млинари,
чистачи обуће и метлари.

Отварајући изложбу чланица
Градског већа задужена за спорт,
омладину и туризам Ана Миљанић
је нагласила да вредности које су
деценијама неговане као традицијско и културно благо града:
културни домети, начин опхођења
грађана вароши пожаревачке, пословна и професионална етика пожаревачких трговаца, занатлија,
угоститеља, изградња језгра града
и ширење његових улица – наслеђе
су које се мора предочити новим
генерацијама.
-Пожаревац је била једна од
најразвијенијих вароши у Кнежевини и један од најлепших градова
у Краљевини, те би стога требало
повратити некадашњи сјај културне и привредне престонице
Србије. Желимо да евоцирањем
историје града, оплеменимо себе и
да младим генерацијама пренесемо
вредности града из времена наших
претходника, важне елементе грађанске културе која је красила мултиетничку
урбану
средину
Пожаревца, настојимо да највише
атрибуте међуљудске једнакости и
кохерентности истакнемо и надградимо. Изложбом ИАП – „Занатство Округа Пожаревачког“
управо чинимо тај корак. Спознајући вредност предузетништва,
марљивог рада, уметничких достигнућа заната, доказану професионалност у раду, овим одајемо
признање њиховом прегнућу,
рекла је Ана Миљанић.
Издавачки подухват ИАП, кроз
мултимедијални пројекат кога
чини стална изложбена поставка
на отвореном, каталог изложбе,
виртуелна изложба и сет архивских фотографија на разгледницама, оправдава сврху свог

Стална изложбена поставка представљена је на 20 паноа

зашле у оне сфере које су ишчезле,
а које се, захваљујући њима оживљавају и враћају у живот.
-Ово изузетно искуство које
смо имале истражујући архивску
грађу, само је делић онога што смо
успеле да пронађемо у обиљу фондова којима располаже ИАП.
Најстарији документ који смо изложили је из 1850. године и представља
еснафско
писмо
болтаџијског заната, давно заборављеног. Ту је једна од најстаријих
фотографија из раних 1860-тих година добијена од приватног дародавца, Мирјане Кокић, и она
управо приказује једног од најстаријих болтаџија из Пожаревца,
газда Тому Костића. На 20 паноа

и интензивни просперитет комплетне пожаревачке заједнице. Занатлије су спадале у другу пореску
групу, што их је сврставало у ред
високо имућних људи, рекла је између осталог испред ауторског
тима др Драгана Милорадовић.
Изложба је као савремени
пројекат реализована уз подршку
Министарства културе Републике
Србије и Града Пожаревца. Изложбу су својим наступом оплеменили професори Музичке школе
„Стеван Мокрањац“ Марта Благојевић, Љубица Миладиновић и
Илија Рајковић.
Д.Динић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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У ПОЖАРЕВЦУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ЛОГОР БАЊИЦА 1941 – 1944. ЗАТОЧЕНИЦИ ИЗ ПОЖАРЕВЦА И БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА“

Сведочанс тво о
с тр а д а њ и м а л о го р а ш а

У Галерији савремене уметности
у Пoжаревцу, 20. септембра, отворена јe изложба Историјског архива
Пожаревац у сарадњи са Историјским архивом Београда под називом „Логор Бањица 1941 – 1944.
заточеници из Пожаревца и Браничевског округа“. Ауторке изложбе,
виши архивисти Историјског архива Београда Исидора Стојановић
и Снежана Лазић и директорка Историјског архива Пожаревац, архивски саветник др Јасмина
Николић, су на основу историјских
докумената из фондова и збирки
два архива дале општу слику потресних мучења и страдања логораша - обичних људи, мушкараца,
жена и деце свих узраста, који су
довођени из свих крајева Браничева и Србије у највећи концентрациони логор на подручју
окупиране Србије, логор Београд –
Бањица. У тој „фабрици смрти“
током нешто више од три ратне године заточено је око 23.244 људи, а
око 4.286 њих је изгубило живот.
Према речима организатора,
главног и одговорног уредника
пројекта и аутора др Јасмине Николић, изложба, виртуелна изложба и
каталог о заточеницима из Пожаревца и Браничевског округа у ло-

гору
Бањица,
представљају
сведочанство страдања заточеника
и злочина њихових тамничара. Такође, сведоче о томе да је сам логор
био синоним за репресију над цивилним становништвом, припадницима расних, етничких и
религијских група, политичким и
идеолошким противницима.
-Највећи број заточеника хапшен је и довођен у логор од Гестапоа као извршног органа немачких
полицијских и безбедносних
служби и београдске Специјалне
полиције, која је имала своје експозитуре на подручју Србије. Земљораднике који нису испунили
превисоке квоте за обавезан откуп
житарица хапсила је најчешће Дирекција за исхрану (ДИРИС). Од
колаборационистичких
власти,
поред Управе Града Београда – Одељења специјалне полиције, хапшења и спровођења у логор вршили
су жандармерија, Недићеве и Љотићеве оружане формације, а по селима, у првим годинама рата
четничке команде Косте Пећанца и
касније Драгољуба Драже Михаиловића, као и окружна и среска начелства Недићеве администрације.
Браничевски округ и град Пожаревац су током окупације претрпели
велика страдања становништва.
Анализом логорских књига као архивских извора утврдили смо да је
у Бањичком логору било укупно
1.683 заточеника са простора Општине Пожаревац и Браничевског
округа, истиче др Јасмина Николић.

Др Јасмина Николић
ДОПРИНОС ОЧУВАЊУ
НАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА

Др Маријана Мраовић

територије Пожаревца и Браничевског округа – успели смо да непрегледним бројевима имена дамо
Највише заточеника било је са идентитет, да се појаве мушкарци и
територије Општине Пожаревац – жене различитих занимања, обра356, затим са територије Општине зованости, националности, вероисВелико Градиште – 317, са терито- повести, са јединственим циљем да
рије Општине Петровац на Млави се ниједна жртва дехуманизованог
– 290, са територије Општине Жа- злочиначког система не заборави.
губица - 191, са територије Оп- Ова изложба и каталог представштине Мало Црниће – 165, са љају значајан допринос очувању натериторије Општине Голубац – 135, ционалног идентитета. Аутори,
сарадници и њихове
институције - Историјски архив Пожаревац и Историјски
архив Београда на
овај начин одају почаст и сећање свим
заточеницима логора
Бањица из Пожаревца и Браничевског округа. Била је то
обавеза и свих претходних генерација
да на светло савремености изнесу драгоцене
податке
о
страдању и жртвовању људи које обелодањује
ова
Са отварања изложбе
изложба и каталог.
Овим делом, а у циљу

са територије Општине Кучево –
135 и са територије Општине Жабари – 94 заточеника. Старосна и
полна структура ових заточеника
била је шаренолика – затварани су
одрасли, мушкарци и жене (136),
али и деца (4). Стрељано је 276
лица, 7 је ликвидирано, 15 је умрло
у логорској амбуланти, 575 је одведено на рад, 724 је пуштено из логора, док недостају подаци за 90
лица. Највећи број заточеника са
подручја Пожаревца и Браничевског округа хапшено је и довођено у
логор од стране СС, Гестапоа,
Управе Града Београда – Одељења
специјалне полиције, жандармерије
Пожаревца, Начелства среза рамског, Начелства среза млавског, немачке војске Пожаревца и ДИРИС.
-У каталогу је дат јединствен
списак бањичких затвореника са

очувања свести српског народа о
страдању и Другом светском рату,
ми то чинимо данас, закључила је
др Јасмина Николић.
ДА СЕ НИ ЈЕДНА ЖРТВА
НЕ ЗАБОРАВИ
Једна од рецензената изложбе и
каталога, др Маријана Мраовић из
Војног архива Министарства одбране Републике Србије истиче да
је ауторски тим пројекта успео да
на крајње систематизован и методолошки адекватан начин, уз велики истраживачки труд одабере и
презентује архивска документа и
фотографије из фондова и збирки
Историјског архива Београда и Историјског архива Пожаревац.
-Структура изложбе стручно је
конципирана и омогућава јасан

Снежана Лазић

вршено истраживање и фондовима
који су коришћени.
-Највише смо користили фондове Града Београда – Одељења специјалне полиције и у оквиру тог
фонда сачуване су оригиналне евиденционе књиге заточеника Бањичког логора. За потребе ове изложбе
изабрали смо материјал који се односи на заточенике из Града Пожаревца и општина које припадају
Браничевском округу. У првом делу
изложбе могу се видети документа
која се односе на сам логор Бањица,
његову архитектуру, унутрашњи
изглед и заточенике из Града Пожаревца, којих је уосталом и било
највише. У другом одељку представљена су документа везана за
остале општине Браничевског

САША ПАВЛОВИЋ, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Сећања за опомену
Отварајући изложбу „Логор
Бањица 1941 – 1944. заточеници
из Пожаревца и Браничевског
округа“, заменик градоначелника
Пожаревца Саша Павловић је
рекао да први део њеног назива
још увек буди сећања на ужасе непојмљиве људском бићу, код оних
који су их и сами доживели.
-Код нас осталих који смо о
том суморном делу наше историје
само слушали, ствара се ништа
мања нелагода, али и неверица да
се то могло догодити пре мање од
осам деценија. Оно што нас све
подједнако боли је то што су у организацији тог логора смрти учествовали и они који су наше крви.
Стражарили су над заточеницима
и они који су неколико година раније са њима радили заједно, живели заједно, можда заједно
туговали и веселили се. Трагедија
казује да су унутар овог немачког
логора смрти, патње и бола,
српски заточеници проналазили
снаге да се деле по идеологији и по
том основу међусобно свађају и
убијају. Управо ти који је нису
преживели, сигуран сам, желели
су да њихови потомци живе
сложно једни са другима, а ми
данас смо сведоци да и сада, и те
како брзо и лако можемо наћи
разлог да се посвађамо једни са
другима, иако знамо шта нам је у
прошлости све то доносило. Као
грађанима Пожаревца, нарочито
нам је важно да сазнамо нешто
више о судбинама житеља Бранипреглед, а тематске целине су изабране на начин да доприносе бољем
перцепирању теме и разумевању
контекста датог историјског момента, почевши од живота заточеника у логору, њиховог страдања и
данашње потребе и задатка историјске науке, архивистичке струке и
националног завештања да се ни
једно име и ни једна жртва не заборави. Презентована архивска документа, као што су књига личних
података притвореника, посебни
блокови фотографија логора, представника немачке окупационе и
српске колаборационистичке власти, логорске управе, заточеника
логора, стратишта, есхумације
жртава и њихових сахрана, пружају
будућим истраживачима историје
логора Бањица могућност продубљивања историографских анализа
датог сегмента, наглашава др Маријана Мраовић.
У име ауторског тима пројекта,
виши архивиста Снежана Лазић је
говорила о начинима на којима је

чевског округа у Бањичком логору. Зато сам захвалан Историјском архиву Пожаревац на
документима и фотографијама
које су пред нама. Оне са собом
носе страшна сведочења, и можда
ће неко, гледајући их, препознати
неки податак, лик и презиме које
ће га подсетити на неког претка,
познаника или комшију. Уколико
се то деси, а мислим да је то главна
поента ове изложбе, ваља се сетити да се овакви ужаси не дешавају тамо неком ко је далеко, већ
су се десили у овој земљи пре
мање од осамдесет година. Нека
нам свима послуже као опомена
да се оваква мрачна доба могу
спречити искључиво снагом
државе коју једино може донети
слога народа, нас који у њој живимо, нагласио је Павловић.
округа. На паноима смо покушали
да фотографијама и документима
представимо сам процес свог тог
злочина који се одвијао у Бањичком
логору. Осим паноа имали сте прилике да видите и четири макете бањичких књига у којима су
скениране странице које се односе
на заточенике из Браничевског
округа, као и две витрине са неколико оригиналних архивских докумената, предмета и фотографија
које дочаравају све ужасе Бањичког
логора. Посебан сегмент чини електронска презентација, то је практично електронски каталог изложбе
који у неколико целина приказује
управу Бањичког логора, саму архитектуру зграде, документа која се
односе на заточенике, све до асанације терена и есхумације лешева,
рекла је Снежана Лазић.
Изложба је отворена до 14. октобра.
Д. Динић
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ПРОМОЦИЈА ПРВОГ ТОМА МОНОГРАФИЈЕ „КАЗНЕНО - ПОПРАВНИ ЗАВОДИ У СРБИЈИ ПРИМЕР ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗАВОДА 1853-1918“

Истраживачки подухват Историјског архива Пожаревац

Под покровитељством Града
Пожаревца, Историјски архив Пожаревац и Криминалистичко – полицијска академија у Београду,
организовали су протекле среде
промоцију монографије, посвећену 150-годишњици од увођења система организованог
издржавања казне у Кнежевини и
Краљевини Србији. Монографија
„Казнено – поправни заводи у
Србији – Пример Пожаревачког
казненог завода 1853-1918“ прва је
од три монографије истоименог
опсежног пројекта. Тим, који је
радио на његовој реализацији састављен је од чланова Криминалистичко – полицијске академије у
Београду, проф. др Радована Радовановића, проф. др Радомира Зекавице, доцента др Иване Крстић
Мистриџеловић, мр Невенке Кнежевић Лукић, као и чланова из Историјског архива Пожаревац,
виших архивиста Јасмине Живковић, мср. и др Драгане Милорадовић.
Осим опсежне монографије,
пројекат обухвата и изложбу, која
је јавности представљена 23. марта
ове године, затим виртуелну изложбу и архивска документа у сету
разгледница. У плану је да се реализација другог дела овог пројекта
настави у проширеном саставу, са
колегама из Архива Југославије.
Намера и крајњи циљ је да се формира стална поставка доступна заинтересованим посетиоцима како
из земље, тако и из иностранства,
у наменском простору у склопу
Казнено поправног завода „Забела“ у Пожаревцу.
Промоцију првог тома монографије својим присуством увеличали
су:
саветник
Потпредседника Владе и Министра унутрашњих послова генерал-потпуковник
Александар
Живковић, заменик директора
Управе за извршење кривичних
санкција Министарства правде Републике Србије Владимир Видић,
градоначелник Пожаревца Бане
Спасовић, председник Скупштине
града Бојан Илић, заменик председника Скупштине Милић Јовановић, командант Центра за обуку
копнене војске Пожаревац пуковник Драган Месаровић, затим продекан
Криминалистичко
–
полицијске академије у Београду
проф. др Саша Милојевић, проф.
др Дарко Симовић са Криминалистичко – полицијске академије промотер монографије, председник Вишег суда у Пожаревцу Драган
Вучићевић,
председник
пожаревачког Основног суда Добрица Живковић, управник Окружног затвора Београд Звонко
Груловић, управник Окружног затвора Крушевац Радољуб Минић,
управница Окружног затвора
Прокупље Јасмина Мировић,
управник Окружног затвора Смедерево Горан Павловић, управник
Казнено-поправног завода Срем-

ска Митровица Александар Алимпић, управник Казнено-поправног
завода Пожаревац мр Дејан Новаковић, чланови Градског већа града
Пожаревца, одборници, директори
јавних предузећа, установа...
Председник Скупштине града
Бојан Илић, обраћајући се присутнима, истакао је да је поносан на
Историјски архив Пожаревац као
установу, која не само да од заборава чува документа од историјске
важности, већ и објављује публикације оваквог типа. Конкретно у
овом случају, како је рекао, дата
нам је могућност да се упознамо са
историјом пожаревачког Казненопоправног завода, као и са начином
третирања
осуђеника,
осуђеница и малолетних лица.
ПОЖАРЕВАЦ – ДРУГА
ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ

Своју оцену пројекта „Казнено–поправни заводи у Србији –
Пример Пожаревачког казненог
завода 1853-1918“ дао је продекан
Криминалистичко- полицијске
академије проф. др Саша Милојевић, који овај подухват сматра
врло значајним, амбициозним и
обимним, а који осветљава значајан део историје Србије, јер сагледава казнену политику са
социолошког, историјског, правног
и безбедносног аспекта.
-Значај ове монографије најпре
се огледа у њеној оригиналности.
Темељ за ово истраживање представља архивска грађа, коју је КПЗ
„Забела“ дао на чување Историјском архиву Пожаревац. Реч је
о архивској грађи која до сада није
обрађивана на методолошки, научно коректан начин. С тим у вези,
резултати до којих су истраживачи
дошли представљају једну драгоценост која ће сигурно бити важна за
будућа истраживања овог проблема. Овај мултимедијални
пројекат реализоваће се фазно. Завршена је прва фаза која обухвата
период од 1853. године до краја
Првог светског рата, односно до
1918, а друге две фазе пројекта такође су усаглашене са хронологијом државности Србије, тј. други
део пројекта требало би да обухвата предратну Југославију, а
трећи Југославију након Другог
светског рата… Монографија је
важна за Град Пожаревац, јер је
КПЗ „Забела“ део, како његове
прошлости, тако и садашњости и
будућности. Надам се да ће и
истраживачи имати снаге да нас
почасте и другом и трећом монографијом, које ће уследити у наредном периоду, поручио је проф. др
Саша Милојевић.
МОНОГРАФИЈА –
ПИОНИРСКИ ПОДУХВАТ
Ауторски тим имао је тежак задатак да изузетно обимну архивску грађу истражену у Архиву

ДИРЕКТОРКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ:

Суочавање са прошлошћу

Историјски архив Пожаревац
једини је у Србији који је преузео
архивску грађу Казнено поправног завода. Овај том део је културне и историјске баштине и
пружа дубок увид у стање у
држави у периоду од стасавања
Кнежевине и Краљевине Србије.
Век и по постојања Казнено-поправног завода у Пожаревцу несумњиво је заједнички јубилеј
свих казнено-поправних завода у
Србији.
О професионалном раду и
идеји, која је ауторе водила приликом реализације пројекта, говорила је иницијаторка и идејна
ауторка пројекта, главна и одговорна уредница, директорка пожаревачког Историјског архива др
Јасмина Николић
-Обележавање 150 година
трајања, рада и деловања Казненопоправног завода „Забела“ у Пожаревцу представља значајан
друштвено културни чин, који
објективно превазилази границе
Града Пожаревца и постаје догађај
од изузетног значаја за систем казнене политике и свеукупни
правни систем Републике Србије.
Стопедесет година трајања једног
казнено-поправног завода јесте
драгоцен податак за идентитет и
особености Града Пожаревца и
његове околине. Отуда се пожаревачки Историјски архив, у сарадњи са Криминалистичко -

Др Јасмина Николић
полицијском академијом у Београду, подухватио активности на
истраживању и проучавању историјата настанка и функционисања
ове значајне институције у оквиру
казнено-васпитне политике Кнежевине и Краљевине Србије до
1918. године. Основну структуру
ове монографије чини шест тематских целина – Уобличавање српске
државе до 1918. године, Казнени
систем у Кнежевини и Краљевини
Србији, Квалитет и услови живота у Пожаревачком казненом
заводу до 1918. године, Осуђенице
Пожаревачког казненог завода,
Поступање са осуђеницима у Пожаревачком казненом заводу-слу-

Ауторски тим Монографије
Србије и Историјском архиву Пожаревац систематизује, истражи и
организује у тематске целине, да
временску димензију, представи
проблеме државе и друштва и презентује насталу документовану
причу о настанку пожаревачког
Казненог завода, причу о судбинама осуђеника и осуђеница, условима живота и одслужења у

Домаћини и гости на промоцији публикације

Казненом заводу…
О књизи је говорио професор
са Катедре за уставно право Криминалистичко- полицијске академије, проф. др Дарко Симовић,
који је израду монографије назвао
пионирским подухватом, јер овај
ауторски тим претходно није имао
пример, који би могао следити.
Они су заправо „направили мустру“ коју ће можда следити неке
друге установе, уколико се буду
усудиле да израде једно дело
овакве природе.
-Ова публикација настала је у
једној врло складној сарадњи, што
је у данашње време јако ретко, а
што је за сваку похвалу. Када је о
самој монографској публикацији
реч, сматрам да се она састоји из
три тематске целине. Реч је о једној
занимљивој причи, која није уско
стручна, јер се ту може наћи
прегршт занимљивих, интересантних података. Ова публикација
има много шири значај него што то
на први поглед може деловати,
рекао је проф. др Дарко Симовић.
У име аутора присутнима се

чај политичких криваца и Идентификација и регистрација осуђеника у Пожаревачком казненом
заводу по Бертијоновом систему.
Наведене теме су формиране
према расположивој архивској
грађи и на посебан начин осветљавају установу казненог дома,
ред, дисциплину, рад, правила понашања, исхрану, медицинску
негу и лечење осуђеника, чување
малолетних осуђених лица.
Осветљава се и изградња и функционисање женског казненог завода у Пожаревцу, као и
архитектонско-технички услови,
опремљеност, вентилација, осветљење, санитарни и хигијенски
услови у самом заводу у наведеном периоду. Посебно смо покушали да осветлимо жене са
друштвених маргина или жртве
породичног насиља наводећи њихову етничку и политичку припадност, болести, одећу, њихову
децу у затвору, помиловања са
једне, а са друге стране и политички тренутак, који је стварао
бројне политичке кривце, који су
издржавали казну у пожаревачком затвору под сталном присмотром затворске управе, у
најтежим, нехигијенским и несношљивим условима, а били су
претходно писци, министри,
председници влада, професори,
истакла је др Јасмина Николић.

обратила виши архивист Јасмина
Живковић, мср, која је објаснила
да је монографска публикација о
првом развојном периоду Казненог завода у Пожаревцу и резултат
истраживања, али и полемисања о
неким значајним датумима, годинама, темама. На крају је изнедрен
један истраживачки подухват.
-Изазов је био велики. По први
пут обрађујемо овакву тему, а још
већи изазов је и та чињеница да без
обзира што ми имамо сачувану архивску грађу КПЗ у једној солидној
количини, за нашу тему, архивска
грађа у Србији сачувана из 19. века
је скромна. Из тог разлога смо се
још више потрудили да направимо
причу, која је заиста од великог
значаја. Пожаревачки Завод се није
много разликовао од осталих у
Србији. На пример, осуђеницима
је због лоше вентилације било ускраћено основно право, односно
могућност приступа свежем ваздуху. Ту је већ отворено питање
квалитета живота затворских зидина, као предмет нашег посебног
интересовања. Говорили смо и о
женама осуђеницама, малолетницима, осуђеничкој статистици и
преовлађујућој врсти кривица код
ових популација. Бавили смо се и
антропометријским методама, као
и поступањем са осуђеницима у
ширем смислу, напоменула је Јасмина Живковић, уз подсећање да
су у пожаревачком Заводу између
осталог боравили и Стојан Протић, Никола Пашић, Васа Пелагић,
Бранислав Нушић, Светозар Марковић, актери Тимочке буне…
Споменимо и то да су на промоцији првог тома монографије, у
музичком делу програма наступили професори Музичке школе
„Стеван Мокрањац“ из Пожаревца.
М. П.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
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МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ

Д р а го це н о с в е доч а н с тв о о р а з в ој у
к а з н е н о г с и с те м а С р б иј е до 1 9 1 8 .
l Пројектом „Казнено-поправни заводи у Србији - пример пожаревачког Казненог завода, 1853-1918“, осим истоимене изложбе историјских докумената отворене
прошлог четвртка у Галерији савремене уметности у Пожаревцу, предвиђена и израда монографије у три тома, као и штампање сетa архивских
фотографија/разгледница

П

оводом обележавања
150 година постојања,
рада и деловања Казнено поправног завода „Забела“, а
у оквиру Пројекта под називом
„Казнено-поправни заводи у
Србији-пример пожаревачког Казненог завода, 1853-1918“, у организацији
Историјског
архива
Пожаревац и београдске Криминалистичко полицијске академије, у
Галерији савремене уметности
отворена је изложба историјких
докумената. Посетиоци ће, све до

Др Ивана Крстић
Мистриџеловић
6. априла моћи да се упознају са
државно правним оквиром, казненим системом у Србији 19. века,
квалитетом и условима живота у
казнено поправним заводима, као
и са женама - осуђеницама и политичким осуђеницима.
Свечаном отварању изложбе
присуствовали су: саветник потпредседника Владе и министра
унутрашњих послова Александар
Живковић, председник Скупштине града Бојан Илић, пуковник
Милован Васић, заменик команданта Центра за обуку копнене
војске и Гарнизона Пожаревац,
затим проф. др Радован Радовановић, представник Криминалистичко полицијске академије,
потпуковник Душко Милојевић,
директор Војног архива Министарства одбране Републике
Србије, Драган Вучићевић, председник Вишег суда у Пожаревцу,
изасланик преосвештенства епископа браничевског протојереј
Душан Марковић, мр Дејан Новаковић, управник КПЗ „Забела“ у
Пожаревцу, Владица Божиловић
управник КПЗ у Ћуприји, чланови
Већа, одборници, директори јавних предузећа и установа...
ЕВРОПЕИЗАЦИЈА СРБИЈЕ У
19. ВЕКУ
Архивска грађа, њено представљање јавности грађанима даје
простор за преиспитивање њиховог односа према прошлости.
Осим изложбе, овај пројекат
обухвата и израду монографије,
као и штампање сета архивских
фотографија, односно разгледница. Ауторски тим чине доцент
др Ивана Крстић Мистриџеловић,
мр Невенка Кнежевић Лукић,
проф. др Радован Радовановић и
проф. др Радомир Зекавица са
Криминалистичко полицијске академије у Београду, као и др Драгана
Милорадовић и мастер Јасмина
Живковић из пожаревачког Историјског архива. Сви они су на основу историјских докумената дали
општу слику развоја и уобличавања српске државе и њеног казненог система до 1918. године.

Боравак затвореника у лошим
условима, без довољно хране и
воде, дневне светлости, ваздуха,
биле су уобичајене појаве у казненим установама у Србији 19. века.
У име Криминалистичко полицијске академије присутнима се на
отварању изложбе најпре обратила
доцент др Ивана Крстић Мистриџеловић, која је напоменула да је
целокупна прикупљена историјска
грађа сегментирана, хронолошки
раздељена.
-Србија је и у 19. веку настојала
да се европеише, да достигне високе стандарде развијених западноевропских земаља у свим
областима, па и у области кажњавања и казнене политике. Карактеристика прве половине 19. века
јесте опште неуређено стање, непостојања казнених завода са систематичнијим
приступом
кажњавању, обзиром да се тада
смарало да се починилац одеђеног
злочина, кривичног дела, мора казнити, односно над њим је вршена
одмазда. Ђорђе Ценић је читав
живот посветио казненим заводима и теоријски и практично и од
тада Србија на све могуће начине
покушава да уреди стања у неуре-

Јасмина Живковић
ђеним заводима. Нажалост, у томе
је успела само донекле, с обзиром
на то да је на два ограничавајућа
фактора упорно наилазила. Први
је био недостатак финансија. За изградњу завода у којима би се казна
издржавала по прогресивном систему, био је потребан новац.
Држава је увек имала неке прече
ствари, тако да су осуђеници увек
остајали
скрајнути.
Други
ограничавајући фактор био је недостатак стручног кадра. За примену тог система било је потребно
имати људе за управнике казнених
завода и ту се помак може уочити
тек на самом прелазу из 19. у 20.
век, рекла је доцент др Крстић Мистриџеловић и додала да још увек
има простора за продубљивање сазнања о казненом систему и о казненим заводима у том периоду.
НАДАЛЕКО ПОЗНАТА
СОБА 11
Више архивсткиње Историјског архива Пожаревац др Драгана Милорадовић и Јасмина
Живковић, вршиле су вишемесечна, опсежна истраживања архивске грађе у архивима Србије и
издвојиле документа која осветљавају установу казненог дома, ред,
дисциплину, рад, жене са друштвених маргина, као и политички тренутак који је стварао бројне
кривце, који су издржавали казну
у пожаревачком затвору, а били су
претходно писци, министри, председници влада, професори.

ДИРЕКТОРКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ:

Добра основа за даље научно изучавање
Темељи Казнено поправног завода у Забели, онаквог каквог га
данас познајемо, постављени су
половином 19. века. Највећи део
грађе везан за функционисање
Казненог завода у периоду од
1853. до 1918. године налази се у
Историјском архиву Пожаревац и
у Архиву Србије. На основу необјављене архивске грађе и релевантне литературе, аутори су
изнели све значајне, интересантне
и битне карактеристике квалитета
и услова живота у пожаревачком
Казненом заводу.
Иницијатор, идејни аутор и
организатор
мултимедијалног
пројекта под називом „Казненопоправни заводи у Србији-пример пожаревачког Казненог
завода 1853-1918.“ је директорка
Историјског архива Пожаревац др
Јасмина Николић. Обележавање
150 година трајања, рада и деловања Казнено-поправног завода
„Забела“, по њеним речима, представља значајан друштвено културни чин, који објективно
превазилази границе Града Пожаревца и постаје догађај од изузетног значаја за систем казнене
политике и свеукупни систем Републике Србије. Таквом одређивању погодује не само чињеница
да је у Пожаревцу постојао Казнени завод од пре 150 година, већ
и укупни резултати, које је он
остваривао у овом дугом временском периоду.

-Сто педесет година трајања
једног Казнено поправног завода
јесте драгоцен податак за стање у
овој области на ширем подручју, а
још више за идентитет и особености Града Пожаревца и његове
околине. Отуда се Историјски
архив Пожаревац у сарадњи са

По речима Јасмине Живковић,
по својеврсном тамничарском чувењу, надалеко позната соба број
11 у пожаревачком Казненом заводу, условно речено „угостила“ је
значајна имена ондашње српске
политичке, образовне, интелектуалне, привредне елите, углавном
оне која се замерила владајућој династији и државној политици.
-Увреда владара и његове породице, штампарске кривице, борба
за социјалне идеје и радничка
права, сумњиви стихови и пробле-

Станојевић, надарени Бранислав
Нушић, песник и бард песнички
Владислав Каћански, дипломата и
професор Правног факултета у
Београду Миленко Веслић, али и
случајно приведен пожаревачки
трговац и политичар Александар
Николајевић. Пожаревачки казамат стекао је епитет првог српског
универзитета због значајног броја
угледних имена од пера, писмених
и школованих људи, који су због и
најмање погрешно написане речи
или какве опаске, сматрани опас-

Др Јасмина Николић
Криминалистичко полицијском
академијом у Београду, подухватио активности на истраживању и
проучавању историјата настанка и
функционисања ове значајне институције у оквиру казнено васпитне политике Србије у периоду
од 1853. године до данашњих дана,
кроз вишегодишњи мултимедијални пројекат који обухвата
три изложбе архивских докумената и монографију у три тома.

Са отварања изложбе
матични новински чланци, предњачили су у корпусу политичких,
социјално неприхватљивих понашања и дела за која су законом
биле предвиђене казне затвора, робије отежаног затвора. Уважени
политички прваци су Стојан Прокић, Никола Пашић, Ђорђе Генчић,
актери Тимочке буне Коста Таушановић, Пера Тодоровић, зачетник
социјалистичке промисли Светозар Марковић, затим народни учитељ Васа Пелагић, проф. Драгиша

ним по актуелну политичку и владајућу елиту, нагласила је, између
осталог, Јасмина Живковић.
Политичко осуђеничку елиту
чиниле су и жене. Поред Ленке
Книћанин, Лујзе Витковић, свакако је најпознатија политичка
осуђеница била Јелена Илка Марковић, која је у затвор доведена по
осуди за кривично дело покушаја
атентата на краља. Као и Васа Пелагић, Марковићева је свој живот
скончала у пожаревачком Заводу.

Подршку у његовој реализацији
пружио је Град Пожаревац. Пред
вама је прва целина о историјату
ове установе до 1918. године, о
раду казнено поправних завода у
Србији, посебно пожаревачког
Казненог завода у 19. веку. Сачувана је фрагментарна архивска
грађа, што је самим тим чини
вреднијом у смислу сведочанстава
из периода стварања ових институција. Свако од аутора овог мултимедијалног тима понудио је део
својих истраживања и анализа у
оквиру
овог
трогодишњег
пројекта проучавања историјских
извора о казнено поправним заводима у Србији и на примеру КПЗ
„Забела“ у Пожаревцу. Дакле, понудили смо систематизовану
причу о казненим заводима на
примеру овог завода, којом се
ствара истинита слика прошлости, а што је добра основа за даље
научно изучавање ове теме. Анализирајући прошлост, у њој проналазимо она прогресивна хтења
чији се смисао проверава у садашњости, а представља и темељ за
крупнија прегнућа у будућности.
Сто педесет година Казнено поправног завода у Пожаревцу несумњиво је заједнички јубилеј
свих казнено поправних завода у
Србији, нагласила је др Јасмина
Николић, која је уједно и отворила
изложбу у Галерији савремене
уметности.
Након тога отвара се питање квалитета живота унутар затворских
зидина. Статистика осуђеника
пружа нам занимљива сазнања о
њиховој старосној структури, преовлађујућим кривицама, понашању, кажњавању или награди.
Осуђенице су углавном своје затворске осуде издражавале за дело
крађе, убиства, ванбрачне деце,
банкротства, кривоклетства, али и
за врачање, паљење, насилну изнуду или пак поновну удају и
поред живог и неразведеног мужа.
Побуде за дело убиства мужа, хотимично убиство, убиство са предумишљајем, тумачило се жениним
неверством,
прељубништвом,
лаком поводљивом женском природом, занемарујући да је узрок
исто тако могао бити испољавање
својине мужа над женом, злостављања, наношење тешких телесних
повреда, повреде у браку и слично.
Ово је само део информација
које о животу осуђеника у пожаревачком Казненом заводу пружају
изложена архивска документа. На
нама је да их објективно вреднујемо, анализирајући историјску
вертикалу, време некад и сад, узроке и последице, евентуалне рецидиве прошлости, покушавајући
да сагледамо начин размишљања и
останка у затворској средини која
свакако представља посебан социјални, нормативни, културолошки систем живљења.
У музичком делу програма наступиле су солисткиње Музичке
школе „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу Марта Благојевић и Љубица Миладиновић, уз пратњу
професора хармонике Ивана Младеновића.
М. П.
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НОВИ ПРОЈЕКАТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

“Казнено-поправни заводи у Србији”

l Изложба „Казнено-поправни заводи у Србији – пример Пожаревачког казненог
завода 1853 – 1918“ коју прати монографија је нови пројекат Историјског архива Пожаревац коју ће Пожаревљани моћи да виде од 23.марта до 10.априла
у Галерији савремене уметности
Историјски архив Пожаревац, уз своју основну делатност,
очување и заштиту архивске
грађе, као и ранијих година у
програм својих активности за
2017. годину уврстио је и низ
пројеката који имају за циљ да
отворе благо прошлости овог
краја за ширу јавност.
Први од пројеката у који је
уложено дуже од годину дана
заједничког истраживачког рада
са
Криминалистичко-полицијском академијом у Београду
је израда монографије и припрема изложбе „Казнено-поправни заводи у Србији –
пример Пожаревачког казненог
завода 1853 – 1918“. О поводу да
се управо сада на светлост дана
изнесе занимљива прошлост
овог сегмента друштвеног живота заједнице, директорка Историјског архива Пожаревац, др
Јасмина Николић каже:
-Казнено-поправни завод у
Пожаревцу основан је пре 150
година. Тим аутора из ове две
институције, Архива у Пожаревцу и Криминалистичко-полицијске академије у Београду,
истраживао је више од годину

Директорка,
др Јасмина Николић
дана архивску грађу која се чува
да би се из обиља докумената
написала Монографија „Казненопоправни заводи у Србији – пример
Пожаревачког казненог завода 1853
– 1918“. Монографија прати изложбу која ће бити отворена 23.
марта у Пожаревцу у Галерији савремене уметности.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА АРХИВА

Да се боље упознамо

l Сваке године поводом 9. јуна, Међународног дана
архива, Историсјки архив Пожаревац отвара
врата депоа за посетиоце

Биће постављена на начин
како је писана монографија,
кроз шест тематских целина,
Уобличавање српске државе до
1918. године: Казнени систем у
Кнежевини
и
Краљевини
Србији, Квалитет и услови живота у Пожаревачком казненом
заводу од 1853. до 1918. године,
Жене - осуђенице Пожаревачког казненог завода, Поступање
са осуђеницима – случај политичких криваца и на крају као
спецификум Идентификација и
регистрација осуђеника у Пожаревачком казненом заводу по
Бертијоновом систему:
-Све поменуте целине, каже
др Јасмина Николић, су искључиво утемељене у архивским документима институција
у којима смо истраживали и на
посебан начин осветљавају казнену установу, ред, дисциплину,
рад, правила понашања и оновремену сарадњу са грађанима.
Посебно смо покушали да
осветлимо жене са друштених
маргина или жртве породичног
насиља као и политички тренутак који је стварао бројне политичке
кривце
који
су
издржавали казну у пожаревачком затвору, а били су претходно
писци,
министри,
председници влада, професори.
Тематски, а и документованим начином обраде, изложба о
оснивању и функционисању
живота у „забелским условима“
биће занимљива да се види тим
пре што је у доступном простору Галерије савремене уметности у центру Пожаревца.
Одмах након затварања ове

несвакидашње и репрезентативне изложбе, следи представљање монографије у свечаном
салону у Забели:
-Изложба и књига „Казнено
– поправни заводи у Србији –
пример Пожаревачког казненог
завода 1853 – 1918“. наставиће
свој живот гостовањима у градовима Србије, у Београду,

Нишу, Крушевцу, Сремској
Митровици током читаве ове
године, каже директорка Историјског архива Пожаревац, др
Јасмина Николић.
У оквиру овог пројекта и
стопедесетгодишњице КПЗ „Забела“ урађен је и сет архивских
фотографија – разгледница.
Д.Д.

ОДРЖАН СЕМИНАР O ЗАШТИТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА КОД УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Архиви - чувари историје

l Организатор семинара био је Историјски архив Пожаревац

Депо Историјског архива
Историјски архив Пожаревац као
члан Међународног архивског савета
чије је седиште у Паризу, сваке године
обележава Међународни дан архива,
9. јун манифестацијом „Дан отворених врата“. Прошле године ова манифестација одвијала се под слоганом
„Архиви, пријатељство, хармонија“ а
претходне, 2015. „Ја волим архив“.
„Дан отворених врата“ је прилика
да грађани у депоу Историјског архива Пожаревац, који чува фондове и
збирке не само града већ и читавог
Браничевског региона, виде баштину
предака од средине 18. века до данас.
Уз разгледање мини поставки које се
у Архиву специјално припремају за
тај дан, то је и прилика да се виде
микрофилмовани и документи у дигиталном облику, али и збирке фотографија, плаката, старе новине и
часописи, који су штампани у првој
половини 20. века, дневници Пожаревачке гимназије између два светска

рата, оставштина предузећа која
више не постоје... То је и прилика да
се посетиоци упознају са стручним
пословима које обавља ова значајна
институција - чувар завичајне историје, традиције и културе:
-Манифестациаја „Дан отворених
врата“ којим се обележава 9. јун као
Међународни дан архива, је повод да
позовемо суграђане и пре свих младе
људе, ученике основних и средњих
школа да посете депо нашег Архива и
упознају се са занимљивостима које
чувамо од заборава, поручује директорка, др Јасмина Николић.
Ово је уједно и позив грађанима
да фотографијама и документима,
уколико их поседују, обогате збирке
Историјског архива Пожаревац како
би се стручно употпунили постојећи
фондови и збирке, и учинили доступним јавности кроз мултимедијалне пројекте.

У организацији Историјског архива Пожаревац, у Центру за културу одржан је семинар на тему
„Заштита архивске грађе и регистратурског (документарног) материјала
код установа културе у Браничевском управном округу“. Семинару су
присуствовали
представници
већине установа културе са подручја
Града Пожаревца и општина Велико
Градиште, Голубац, Петровац на
Млави, Жагубица, Мало Црниће и
Жабари.
Предавач је била Јасмине Живковић, виша архивисткиња Одељења
заштите архивске грађе ван архива.
На петој по реду едукацији стваралаца архивске грађе коју спроводи

Историјски архив Пожаревац, она је
између осталог, рекла да установе
културе стварају врло значајну документацију која сведочи о једном тренутку
друштвене,
социјалне,
културне историје нашег града и
нашег округа, а самим тим и наше
земље.
У овом тренутку има 630 архивских фондова и збирки и око 5.000
дужних метара архивске грађе распона година од средине 18. до краја
20. века на трајном смештају и чувању у архивским депоима Историјског архива.
-Архиви су најзначајније институције заштите, јер чувају доказе да
смо постојали као народ и као

Јасмина Живковић, др Јасмина Николић и Дејан Крстић

држава. Дакле, они су чувари памћења, а све ово што радимо је од значаја не само за наш град и регион,
већ и за државу у целини. Од како
одржавамо Школу архивистике, односно семинаре посвећене заштити
архивске грађе и документарног материјала у регистратурама различитих провенијенција, до сада смо
одржали семинаре на тему заштите
грађе правосудних органа, затим за
регистратуре у стечају, просветне
регистратуре, регистратуре за органе локалне самоуправе, а сада ево
пете године, сматрали смо да би,
кроз годишњи програм рада који је
усвојио Град Пожаревац, требало организовати и семинар за установе
културе, истакла је др Јасмина Николић, директорка Историјског архива
Пожаревац.
Учесницима семинара обратио
се и члан Градског већа задужен за
невладине организације, информисање и културу Дејан Крстић, који је,
између осталог рекао да је старим
документима место у Историјском
архиву где их треба одлагати и чувати, како би постали део културне
баштине једне средине, у овом случају Браничевског управног округа.
М. П.

2016.
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ПРОЈЕКАТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ „АРХИТЕКТУРА ПОЖАРЕВЦА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Драгоцени извори
сазнања о архитектури

У оквиру пројекта под називом „Архитектура Пожаревца у
периоду између два светска
рата“, Историјски архив Пожаревца представио је прошлог
четвртка у Градској галерији изложбу, виртуелну изложбу и
публикације на ту тему.
Архивским документима,

обилазна је у сагледавању значаја архитектуре у обликовању
визуелне слике савременог Пожаревца. Пројектна активност
Историјског архива Пожаревац
„Архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата“
подухват је од изузетног значаја,
како за стручњаке који се баве
проучавањем историјских извора, тако и за оне који се баве
урбанизмом и планирањем развоја градова, јер поштовање
континуитета развоја градова и
спознавање града као динамичке структуре, која је у непрекидном
развоју
и
трансформацији, један је од постулата одрживог развоја.

ставкама успостављања важне
корелације између начела модерне и архитектонских реализација
домаћих
аутора.
Архитектура повезује технолошке могућности, економију,
социјални контекст и културу
друштва. Она одражава друштвени тоталитет. Одабрани архитектонски јавни и приватни
објекти Пожаревца представљени су понаособ на изложбеним паноима, са основним

О професионалним и људским
достигнућима

Др Јасмина Николић
фотографијама и техничком документацијом организатори изложбе успели су да прикажу
Пожаревац у време његовог стасавања, у време промена архитектонског језгра града и
смештања институција и установа државе у лепе и нове јавне
зграде.
Драгоцена архивска грађа,
фотографије и техничка доку-

Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић истакла је у обраћању
гостима да приказани архивски
документи, као историјски извори првог реда, репрезентују
архитектуру модерне Пожаревца у периоду од 1918. до 1941.
године, али и културни, привредни и сваки други напредак
града.
-Систематизацијом примера
реализованих јавних и приватних објеката у Пожаревцу у
овом периоду, истражује се у
којој мери је идеја модерне била
заступљена у архитектури По-

Бојан Илић
подацима везаним за објекат и
оригиналном техничком и
фото-документацијом која се
чува у Историјском архиву Пожаревац, рекла је др Николић.
Драгоцени извори сазнања о
архитектури Града Пожаревца, у

практичном и теоријском
облику.
Директорка Архива др
Јасмина Николић сматра да
ова изложба пружа и сазнање о
томе да заштита архивске грађе,
њена обрада, проучавање и публиковање, доприносе унапређењу знања о сопственој
прошлости.
-Имајући у виду то да су
наши градови суочени са проблемом недостатка планске документације, да већина градова
нема класификовану историјску
грађу која би послужила као основа за њихов даљи развој на
принципима континуитета и
очувања њихових специфичности и идентитета, несумњив допринос
историји
развоја
архитектуре модерне и урбанизма, који ова тема носи са
собом, као и то да су изложба и
каталог „Архитектура Пожаревца у периоду између два
светска рата“ настали коришћењем оригиналне архивске грађе
Историјског архива Пожаревац,
јесу чињенице које доказују да
ово јесте културни догађај који
ће дати допринос за сва будућа
истраживања континуираног
урбанистичког развоја града,
проналажење и утврђивање карактера и његовог идентитета у
циљу његове успешне обнове у
духу нових урбанистичких повеља и одрживог развоја. Историјски архив позива вас да
заједно откријемо наш Пожаревац, почевши од прошлости. Искуства нам могу помоћи да
превазиђемо проблеме у планирању данашњег града, закључила је др Николић.

односно блага нашег Града и региона уопште. Овом приликом
бих похвалио ову установу, за
коју слободно могу да кажем да
је међу најбољима, ако не и
најбоља у Србији. Осим чувања
материјала
у
штампаном
облику, овде се грађа чува и у
дигиталној форми, као и на микрофилму. Сигуран сам да сте
јединствени по томе, рекао је
Илић који је овој институцији
пожелео даљи развој како на домаћој тако и међународној културној сцени.
Период уређења грађевинске
делатности.
Ауторски тим публикација
који је на овај начин подсетио на
време обликовања визуелне
слике савременог Пожаревца,
сачињавају Слободанка Цветковић, Наташа Милошевић Дулић
и Петар Винкић. На свечаности
отварања, архивисткиња Слободанка Цветковић.је, између
осталог рекла да се снага једне
државе осликава управо у
њеном градитељству. По њеним
речима, процват привреде, повећање броја становника, поспешили су у Пожаревцу и развој
градитељске делатности у међуратном периоду. У уметничком
смислу, како је навела, међуратни период је реме сусрета
академизма и архитектуре модерне, сусрет тековина националног стила и модерних
европских тенденција у архитек-

Велика заинтересованост за развој архитектуре Пожаревца
Градитељски узлети
Године 1931. донет је Грађевински закон, а Пожаревац је четири
године касније добио нови Регулациони план. Тридесетих година
20. века реконструисан је железнички чвор на Железничкој станици, разведена је кабловска мрежа, разгранато улично осветљење. У овом периоду градитељског узлета, између осталог,
подигнути су и бројни јавни објекти и реконструисани постојећи.
Тако је изграђена зграда тадашње Гимназије, а данашње Основне
школе „Доситеј Обрадовић“, затим нова ОШ „Краљ Александар
Први Ујединитељ“, Дом пожаревачке Трговачке омладине са позоришном салом, који данас служи Политехничкој школи, зграда пожаревачког женског друштва у којој је данас Медицинска школа и
бројни објекти у оквиру комплекса Пољопривредне школе.
ментација о архитектури јавних
и приватних објеката у Пожаревцу, која се чува у архивским
фондовима и збиркама Историјског архива Пожаревац, неза-

жаревца тог доба, у контексту
важних друштвених и културних појава и идеја у Европи и
Србији које су промовисале савремено друштво, са претпо-

периоду између два светска
рата, сведоче о његовом израстању у средиште које прихвата
и преноси утицаје, модернизује
се и унапређује друштвени, политички, културни и сваки
други аспект живота, доживљава свој преображај и доприноси обогаћивању српског
грађанског живота.
Са аспекта историографије,
архивска грађа о јавним и приватним објектима у Пожаревцу
из фондова и збирки Историјског архива Пожаревац, презентована
на
изложби,
представља сведочанство о професионалним и људским достигнућима једне средине и
њених градитеља, у нади да их је
могуће применити изнова у

Историјски архив јединствен
у Србији
Посебну захвалност за покровитељтво при реализацији
пројекта „Архитектура Пожаревца у периоду између два
светска рата“, Историјски архив
Пожаревца дугује локалној самоуправи. Част да отвори изложбу припала је председнику
Скупштине града Пожаревца
Бојану Илићу, који је изразио задовољство што овом културном
догађају, осим Пожаревљана
присуствују и гости из других
крајева Србије и иностранства.
-Поносан сам што имамо
једну овако успешну установу,
као што је Историјски архив.
Она је чувар историјске грађе,

тури. То је период уређења грађевинске делатности.
Програм отварања изложбе
употпуњен је и оплемењен музичким наступом пожаревачког
ансамбла „Мерак“. Посетиоци су
на кратко могли да уживај уз
звуке староградских и евергрин
песама као што су: „Чамац на
Тиси“, „Кад би ове руже мале“,
„Бледи месец“...
Отварању изложбе присуствовали су и предстaвници
Министарстава правде, Министарства просвете, Војске
Србије, Епархије браничевске,
Браницевског округа, Града Ваљева. Изложбена поставка може
да се разгледа до 30. септембра.
М. П.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
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НОВА ИЗЛОЖБА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Осврт на историју
својинских односа

лобађањем од турске власти и укидањем феудалног поседа, започето
је и уређење права својине на непокретним имањима у Србији. Законом о повраћају земље из 1839.
године завршен је процес стицања
потпуног права својине, што је
значило да је својину могао свако
стећи, обрађивати је, њоме распологати, отуђивати или поклањати,
преносити је у наслеђе. До установљавања баштинских књига,
судски потврђене тапије о стицању и преносу права власништва
на непокретним добрима, имале
су исту правну снагу коју је баштинским књигама потврдио Грађански законик 1844. године.

омеђавање и премер непокретних
имања на територији Пожаревачког округа. У том живом процесу,
веома честе су биле „судске теранције“, а имовинско – правни односи, потраживања, оспоравања,
утужења, бесправно запоседање и
неовлашћено коришћење комшијских имања, до данас су остали
најзаступљенији грађанско –
правни поступци пред судовима
опште надлежности у Пожаревачком округу. Установљавањем замљишних књига тридесетих
година 20. века, намера је била да
се коначно уведе ред у својину непокретности.
-Значај земљишних књига, које

Драгоцено искуство за развој Града

У Галерији „Обојена светлост“
пожаревачког Центра за културу,
14. јуна, отворена је изложба архивских докумената „Правно уређење и заштита својинских односа
у Пожаревачком округу од 1833. до
1941. године“. Историјски архив
Пожаревац препознао је европску
могућност која се пружила Србији
и предузимајући мале кораке ка
међународним културним токовима чини да се слика о Србији и
њеним грађанима битно промени
и учини доступном и реалном. У
актуелном тренутку европске модернизације Србије, Архив Пожаревац прави још један осврт на
прошлост. Настојећи да што боље

Обраћање др Јасмине Николић
четком изградње српске државе,
истакла је на отварању изложбе
директорка Историјског архива
Пожаревац др Јасмина Николић.

Тапије и баштинске књиге
Сваки документ, као оригинални историјски извор, говори о
својинским односима у Пожаревачком округу од 1830. до 1941. године и представља основ за
унапређење знања данашњих
следбеника угледних имена геодетске науке у Србији 19. века. Изложба је подељена на четири
целине у оквиру којих се налазе
тапије од 1830. до 1906. године, тестаменти, уговори, сведочанства,
судске „тербе“ као основ својинских односа, катастарски операт и
премер од 1837. до 1937. године и
земљишна књига од 1934. године.
-Посебно бих истакла и вашу
пажњу усмерила на архивска документа – концесију Рудника угља
Костолац из 1934. године и пописне листе Ергеле „Љубичево“
Катастарске Општине Пожаревац
начињене 1943. године са евиден-

за даље тумачење и шири допринос нашој историјској и геодетској
науци. Стога, ова изложба има
вредност и са становишта друштвене ангажованости. Мишљења
смо да је и овом изложбом значајно обогаћен културни живот не
само у Пожаревцу, већ и шире, а
заслуга за то припада како ауторима изложбе – вишим архивистима мр Драгани Милорадовић и
Јасмини Живковић, ауторима каталога Живораду Сарафиновићу и
Нади Љушић, тако и установи Историјском архиву Пожаревац, закључила је др Јасмина Николић.
Архивска грађа је део националне културне баштине, историјски извор првог реда. Као таква
је од велике важности за историју,
културу, науку, идентитет народа
и државе у целини. Због тога су
стручни послови Историјског архива Пожаревац на заштити архивске грађе у Браничевском
округу многоструко значајни. Архивски стручњаци пожаревачког
Архива више од шест деценија
приљежно и одговорно брину о
овом културном добру и на тај

Отварајући
изложбу
Дејан
Крстић, члан Градског већа задужен за културу, невладине организације
и
информисање,
захвалио се Историјском архиву
Пожаревац и директорки др Јасмини Николић, на веома успешном дугогодишњем раду на
чувању наше прошлости.
-Захвалио бих се на томе, да ту
нашу прошлост не чувају љубоморно за себе, већ је приказују не
само Пожаревљанима, него и
целој Републици Србији и окружењу. Без прошлости ми не можемо да планирамо ни будућност.
Ту учимо шта су биле добре и
лоше ствари и након тога можемо
планирати и нашу бољу будућДејан Крстић
ност. Град Пожаревац ће у наредном периоду побољшати рад свих
културних институција, а нарочито Историјског архива, јер њихово дугогодишње искуство у овом послу је врло драгоцено за сам развој Града
Пожаревца, казао је Крстић.

Тапијски систем уређења својинско – правних односа одржао се
скоро читав један век, тако да и
почетком 20. века наилазимо на
важеће тапије, које је тада већ
Првостепени пожаревачки суд,
касније Срески суд Пожаревац,
признавао као валидно доказно
средство у имовинско – правној
области.

Јасмина Живковић

реализује своју архивистичку и
културну мисију обележава 190 година правне регулације својинских односа и 180 година геодетске
струке у Србији.
-Историјски архив Пожаревац
годинама следи и унапређује достигнућа архивистичке и историјске науке. На тај начин, наш
Архив, који је и награђиван, представља част своме Граду и узор
својим запосленима, али и стручној и широј јавности, која прати
наш рад и колико доприносимо
томе да се сви ми заједно померимо значајним искораком напред. Имали смо племениту
намеру да представимо историјско
– хронолошки преглед својинских
односа на непокретностима у
нашем крају, утемељен на сачуваној архивској грађи коју стављамо
на увид јавности. Утврђивање
својине на земљишту у Србији
било је потребно после укидања
вишевековног спахијског феудалног система, а нарочито после
устанака почетком 19. века, са по-

Велики број посетилаца на отварању изложбе архивских докумената

тираним стањем из година Другог
светског рата. Прикупљена и на
светло дана изнета архивска грађа
из десетак архивских фондова и
збирки Историјског архива Пожаревац, као и фондова Архива
Србије, представља на једном
месту концентрисано истраживачко благо, које ће бити доступно

начин, често у незавидним условима, доприносе да ова установа
успешно остварује своју основну
функцију.
Обраћајући се у име аутора,
Јасмина Живковић је казала да је
временски оквир истраживања и
изложбене поставке, период модерне историје српске државе. Ос-

Значај земљишних
књига немерљив
Истовремено, веома рано се
појавила потреба за увођењем катастра, тако да државно – правни
успон Србије прати и постепено
уређивање катастарског операта,

су произишле из тапија и баштинских књига је немерљив, са становишта националног и државног
идентитета, ако се зна да је територија, поред народа, један од конститутивних елемената постојања
сваке озбиљне државе. Отуда још
увек актуелна неопходност да се
доврши поступак верификације и
коначног уређења катастра на територији Пожаревачког округа и
Србије у целини. Отуда и велика
одговорност колегинице мр Драгане Милорадовић и моје маленкости, да у својству приређивача
ове изложбе завршимо започети
ауторски пројекат колеге Живорада Сарафиновића, а вама ставимо на увид „тренутак историје“,
када су у питању својинско –
правни односи на нашем животном подручју. О свему томе, много
више и сликовитије говоре изложена архивска документа. Уколико смо били успешни у овој
замисли, а према мишљењу вас,
који сте нам својим присуством
учинили част да се заједно вратимо у време прошло, онако како
нас кроз то време воде сачувана
драгоцена архивска сведочанства,
можемо сматрати да је мисија Историјског архива Пожаревац, као
и нас, архивских посленика, у
овом случају остварена, рекла је
Јасмина Живковић.
Поред бројних званица, скупу
су присуствовали и заменик председника Скупштине града Пожаревца Милић Јовановић са
сарадницима, чланови Градског
већа, директори јавних предузећа
и установа. Изложба ће бити отворена до 1. јула 2016. године.

Д. Динић
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН АРХИВА

„ А рх и в и , х а р м о н и ј а
и п р иј ате љ с тв о “

Поводом Међународног дана
архива који се у свету обележава
9. јуна, Историјски архив Пожаревац, као члан европске породице архива, четврти пут за
редом, организовао је манифестацију „Дан отворених врата архива 2016“, под слоганом
„Архиви, хармонија и пријатељство“. Циљ овог пројекта је информисање
и
подстицање
информисања грађана, пре свега
школске омладине, за архиве и
архивску грађу. У том смислу
важно је упознавање са локацијом на којој се чува архивска
грађа, просторијама, организацијом архива, начином чувања,
упознавање са значајном архивском грађом и најстаријим књигама, савременим облицима
чувања архивске грађе, са методологијом рада у Архиву, начинима за прикупљање архивске
грађе, односно давање конкретних информација о томе шта се
сматра архивском грађом, зашто
је она важна, шта су историјски
извори.

Пројектне активности у овој години
Нове пројектне активности Историјског архива Пожаревац које ће
бити представљене до краја ове године су: Архитектура Пожаревца у
периоду између два светска рата, Свакодневни живот у Пожаревцу
током Другог светског рата, Казнено- поправни заводи у Србији-пример
Завода „Забела“ у Пожаревцу од 1863. до 1945. године. Такође, ове недеље биће отворена изложба архивских докумената „Правно уређење и
заштита својинских односа у Пожаревачком округу од 1833. до 1941. године“.

Упознавање са радом архива

Обраћање др Јасмине Николић

пажњу на важност архива као
установа у којима се чува наша
историја. Један од важних сегмената архивског рада јесте културно – просветна делатност,
која има задатак да информише
ширу популацију о архиву и архивској грађи као културној
баштини и да тако подигне свест
о њеном значају, развије одгова-

новине, плакате и тако непосредно „осетили“ историју, изложили
постере
архивских
пројеката и примерке из издавачке делатности Архива, мини
изложбе архивских докумената у
депоима, припремили за Вас
пригодне поклончиће, као што
су архивске фотографије, разгледнице, календари, виртуелне

Потом је архивист Слободанка Цветковић одржала презентацију кроз коју су се
присутни упознали са архивом,
архивском грађом, пословима
архивисте и Историјским архивом Пожаревац као установом
културе. Посетиоцима је објашњена функција Архива и његова
основна делатност по питању
евидентирања,
прикупљања,
пријема архивске грађе, сређивања, обраде, објављивања информативних средстава и саме

територијално надзире, броју
фондова и збирки, богатој библиотеци.
-Архив је установа која штити
писану културну баштину установа културе. Архив евидентира,
прикупља, чува, сређује, обрађује, микрофилмује, дигитализује и чини доступном јавности
архивску грађу. Под архивском
грађом сматрамо сваки писани,
цртани,
компјутеризовани,
штампани, фотографисани, филмовани, документарни материјал
од значаја за историју, науку и
културу. Историјски архив По-

Установа у којој се чува наша
историја
Манифестација је реализована у објекту депоа Историјског
архива Пожаревац –Стара касарна – Павиљон 4, а скупу су
поред предшколаца, ученика основних и средњих школа присуствовали
и
председник
Скупштине града Пожаревца
Бојан Илић, заменик председника Скупштине града Милић
Јовановић, чланови Градског
већа.
Обраћајући се присутнима
директорка Историјског архива

У обиласку објекта

изложбе, каталози, копије докумената, страничници и слично,
али и комплете архивских публикација о Пожаревцу и Браничевском округу, у издању
Историјског архива Пожаревац
за библиотеке пожаревачких основних и средњих школа, рекла
је др Јасмина Николић.

грађе, односа са јавношћу путем
презентовања архивске грађе
кроз изложбе и публикације, као
и важност микрофилмовања и
дигитализације као облика
трајне заштите. Кроз презентацију је представљен Историјски
архив Пожаревац као установа
културе, дати су подаци о оснивању, количини архивске грађе
коју чува, регистратурама које

Са презентације

Пожаревац др Јасмина Николић
је истакла да је ова установа у
свом дугом трајању, кроз 68 година постојања и рада, спајајући
три века кроз архивску грађу
коју чува и презентује, и члан
Међународног архивског савета
са седиштем у Паризу већ седам
година. Настојећи да реализује
своју архивистичку и културну
мисију, 2013. године прикључила
се обележавању Међународног
дана архива организовањем манифестације „Дан отворених
врата архива“, под слоганом „Сви
смо део историје“.
-Данас, четврту годину за
редом, под слоганом „Архиви,
хармонија и пријатељство“, Историјски архив Пожаревац, као
равноправни члан светске породице архива, обележава Међународни дан архива и скреће

рајући однос према архиву као
институцији која ту историјску
баштину чува, даје на увид јавности и ствара услове за њено коришћење.
Организовањем овакве манифестације грађанство и школска
омладина се непосредно упознају
са пословима које обавља Архив
у смислу чувања и смештаја архивске грађе, у циљу информисања
и
подстицања
интересовања грађана и школске
омладине пре свега за архивску
грађу и начине на који се она
чува (папир, микрофилм, дигитална копија), као и за начине
прикупљања архивске грађе.
Стога смо отворили врата својих
архивских депоа, како бисте видели пожутела документа, старе
рукописе, књиге, фотографије,

Депо Историјског архива Пожаревац

жаревац је основан 1948. године
и ми бринемо о архивској грађи
Града Пожаревца и седам општина Браничевског округа,
вршимо стручни надзор преко
870 различитих регистратура и
имамо преко пет километара архивске грађе, преко 560 архивских фондова и збирки и врло
богату архивску библиотеку, истакла је Слободанка Цветковић.
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ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА И ИЗЛОЖБА „СРБИЈА И ПОЖАРЕВАЦ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941 – 1944 – ОКУПАЦИОНА УПРАВА,
ИЗБЕГЛИЦЕ, ПРОСВЕТА“ У ДОМУ ВОЈСКЕ У БЕОГРАДУ

Поводом 75 година од почетка Другог светског рата у
Југославији и 70 година од победе над фашизмом, 26. априла
Медија центар „Одбрана“ и
Историјски архив Пожаревац
представили су монографију и
изложбу „Србија и Пожаревац
у Другом светском рату 1941 –
1944 – окупациона управа, избеглице, просвета“, у свечаној
сали Дома Војске Србије.
Пројекат је настао на основу
истраживане архивске грађе,
која на својствен начин испитује чињенице, ревалоризује
прошлост, али не врши њену
ревизију.
Испред домаћина присутне
је поздравио директор Медија
центра „Одбрана“ пуковник
Стевица Карапанџин и поручио да се представљањем монографије
и
изложбене
поставке Историјског архива
Пожаревац негује култура
сећања на једно време које је
оставило дубок траг у историји наше земље.
Иницијатор пројекта и
идејни аутор, директорка Историјског архива Пожаревац
др Јасмина Николић истиче да
монографијом и изложбом
„Србија и Пожаревац у Другом
светском рату 1941 – 1944 –
окупациона управа, избеглице
и просвета“, пожаревачки
Архив даје свој допринос чувању сећања на рат и подвиге
ослободилаца, учвршћивању
антифашизма као дубоког
опредељења за мир и слободу,
као и допринос обележавању
70 година од победе урезане у
народно памћење као путоказ
патриотизма и националног
идентитета. Монографија је
дело групе аутора из Историјског архива Пожаревац и
Војног архива Министарства
одбране Републике Србије, настала као резултат једногодишњег истраживања архивске
грађе Војног архива, Архива
Југославије, Архива Србије,
Историјског архива Пожаревац, Историјског архива Београда и Програмског архива
Радио Телевизије Србије.
- Приређена монографија,
као посебна, потпуно нова целина и комуникацијски канал,
омогућава спознају прошлости
и обликовање наше свести о
историји Другог светског рата
и значају победе над фашизмом. Памћење настаје у времену и пролази са њим. Када
умру они који памте, колективно сећање уступа место

Сведочанство искушења и победе

Др Јасмина Николић

неком новом памћењу. Сведоци смо нестанка целе једне
генерације сведока која памти
најтеже злочине и катастрофе
из периода Другог светског
рата. Памћење живи и одржава
се кроз комуникацију, а монографија као комуникацијски
канал, чува памћење супротстављајући се забораву.
Сећање на Други светски
рат и антифашизам, поред основних цивилизацијских одредишта,
универзалних
вредности и питања идентитета, у архивистичком смислу
наслања се на питање баштине.
Појам наслеђа има значење
трезора запамћених материјалних и нематеријалних носилаца вредности и норми, и
управо оно, као хуманистичка
и идентитетска вредност, представља оквир књиге посвећене
седамдесетогодишњици победе над фашизмом. Модеран
архив није само простор за
смештај и заштиту архивских
докумената. Он је и установа
од које се очекује да покрене
важна питања везана за културу сећања, идентитет, основне вредности на којима
почива друштво у којем се
живи. Архив је простор за преиспитивање нашег односа

Изложбенa поставка отворена до 7. маја

према прошлости. Такав концепт имају и ова монографија
и изложба. Наша дужност је да
наставимо традицију обележавања победе над фашизмом,
победе која је отворила ново
цивилизацијско поглавље у историји Европе. Стога смо ставили на увид јавности
архивска документа и фотографије о ратним, избегличким и просветним приликама
у Пожаревцу и Србији током
Другог светског рата и тако успели да дамо значајан допринос култури трајања и сећања,
казала је др Јасмина Николић.
Члан истраживачког тима
пројекта из Војног архива др
Маријана Мраовић, наглашава
да истраживање историје Другог светског рата и појава окупације и колаборације која су
обављена у последњој деценији указују на пораст интересовања за теме које се односе
на делатност институција културе и просвете у време окупације,
различите
аспекте
пропаганде, процесе памћења
и заборављања, механизме
контроле у животу заједнице и
појединаца,
свакодневни
живот становништва под окупацијом и место појединца у
ратом захваћеним подручјима.
По речима др Зорана Јањетовића, научног саветника Института за новију историју
Србије, сва три рада у монографији су на највишем научном нивоу и изузетно су
добро поткрепљени необјављеним и објављеним историјским изворима, као и
навођењем бројне релевантне
историографске литературе.
Прича о судбини
обичних људи
Говорећи о изложби, архивист Слободанка Цветковић је
казала да она тематски прати

Гости на свечаности

монографију на 32 паноа, са
преко 160 различитих докумената, фотографија, новинских
исечака, и требало би да публику
приближи
нимало
пријатним тренуцима током
четворогодишње окупације
Србије у Другом светском
рату.
-Прва изложбена целина
чији је аутор др Маријана Мраовић, пружа нам на увид документа, фотографије, плакате,
који сведоче о окупационој
управи у Србији у периоду
1941 – 1944. године, почев од

Експлицитно тумачење
оригиналних докумената

Отварајући изложбу, изасланик начелника Генералштаба генерала Љубише Диковића,
генерал – потпуковник Ђокица
Петровић, командант Команде за
обуку Војске Србије је истакао да
представљена архивска документа и фотографије сведоче о
апокалиптичном злу које се надвило над целим светом, о страхотама фашизма као најгорег зла
против човечанства.
-Други светски рат, помутивши законе мишљења и перцепције, изменивши систем
вредности и слику центара моћи,
оставио је за собом велике жртве
неразумљивих порива умова измењене свести. Кроз сачувана архивска сведочанства сагледавамо
и причу о судбинама обичних
људи, њиховој патњи током година рата, логорима, избеглиштву, глади, смрти, борби,
победи. Посебна вредност
пројекта Историјског архива Пожаревац је управо представљање
и експлицитно тумачење оригиналних докумената. Већи број
представљених архивалија потиче из фундуса Војног архива.
Документа која чува ова војна
установа, представљају изузетно
сведочанство
о
напорима
српског народа за стварање и
очување државе и о жртвама које
су поднете у тој борби. Историја
је увек изнова представљана и
тумачена. Архивска документа
су непроменљива истина, а свако
ново читање и представљање
носи њихову ревалоризацију.
Архивисти у свом свакодневном
раду дужни су да презентују јавности документа која су аутентични трагови времена, историја
их анализира, даје им смисао у
целокупној димензији времена и
следу догађаја.
Снага једног народа је у његовом памћењу, стога је идеја и

атмосфере пред потписивање
Тројног пакта, страхотама
априлског рата, формирања
немачког управног војног апарата у Србији и Пожаревцу,
формирања колаборационог
Савета комесара, потом и
владе народног спаса Милана
Недића, преко спровођења
пропаганде колаборационе
власти у корист окупатора, гушења сваког отпора, запаљивих и пуних наде говора и
обећања о новој Србији и
њеном новом месту у свету.
Други део изложбе чији је
аутор мастер историје Јасмина
Живковић, баца нову светлост
на тему избеглица и пресељеника који су од почетка окупације, па до окончања рата
уточиште са окупираних територија бивше Краљевине Југославије налазили у Србији.
Кроз документа и још потресније фотографије, ауторка износи сведочанства о трагичној
судбини обичних људи који су
бежали од окупатора, али и од
дојучерашњих комшија са подручја Хрватске, Босне и Херцеговине,
Словеније,
Македоније, Косова. Посебна
пажња је усмерена на приказивање положаја избегле деце
као најрањивијих, њиховог
збрињавања по домовима и

Генерал потпуковник
Ђокица Петровић
труд Историјског архива Пожаревац уложен у реализацију овог
пројекта постигао свој циљ и испунио своју мисију. Сматрамо да
је реализацијом овог изузетног
пројекта Историјски архив Пожаревац објављујући архивска
сведочанства која поседује, уз велики допринос Војног архива и
истражене архивске грађе, учинио да схватимо величину националне историје и допринос
житеља Пожаревца и Србије,
који су својој отаџбини дали оно
највредније што су поседовали –
свој живот за нашу слободу. Као
потомци храбрих осећамо одговорност да памтимо, а храброст
наших предака и нама је подстрек да истрајемо на путу одбране наших националних
интереса, рекао је генерал – потпуковник Ђокица Петровић. Он
је пренео поздраве начелника Генералштаба генерала Љубише
Диковића, који је пожелео ауторском тиму и Историјском архиву
Пожаревац
успешну
реализацију овог бриљантног
пројекта.

породицама, њихове исхране,
школовања. Прича о деци и
њиховом свакодневном животу наставља се кроз трећу
изложбену целину која обрађује рад пожаревачких школа
и школски живот у Србији.
Просветна политика владе
Милана Недића и министра
просвете Велибора Јонића
била је у служби окупатора,
пронемачка, антисемитска и
наглашено националистичка.
Изложбена документа говоре о
апсурдима тога доба, наглашава Слободанка Цветковић.
Представљању монографије
и изложбене поставке осим
бројних поштовалаца историје, ученика и студената, присуствовали су и представници
Председништва
Републике
Српске, Генералштаба, Гарнизона Пожаревац, Министарства одбране, Војног
архива, РТС-а, архива Београда, Србије, Сомбора, Пожаревца, питомци и професори
са Криминалистичко – полицијске академије у Београду.
Свечаност је музички оплемењена наступом ансамбла „Лирика“ из Пожаревца.
Д. Динић
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „СРБИЈА И ПОЖАРЕВАЦ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941 – 1944 – ОКУПАЦИОНА УПРАВА, ИЗБЕГЛИЦЕ И
ПРОСВЕТА“

Аутентични трагови времена
Поводом обележавања 70 година од победе над фашизмом, у
Галерији Центра за културу у Пожаревцу, 12. фебруара, отворена
је изложба архивских докумената
и фотографија „Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941 - 1944 – окупациона управа,
избеглице и просвета“, која на
својствен начин испитује чињенице, ревалоризује прошлост,
али не врши њену ревизију.
Пројекат Историјског архива Пожаревац обухвата изложбу, монографију,
сет
архивских
фотографија – разгледница и
виртуелну презентацију.
Иначе, у последњих десет година
Историјски архив Пожаревац је
поставио три пројекта осветљавајући период Другог светског
рата. Пројекат „Априлски рат“,
проистекао је из сарадње са
Војним архивом 2006. године,
,,Плакат - „визуелни скандал“,
одјек стварности и гласник пропаганде” – представио је збирку
плаката Историјског архива Пожаревац 2009. године, док је

1941 – 1944“, аутор Јасмина Живковић снагом документа говори о
избеглиштву и страдању, о Комесаријату за избеглице и пресеље-

Др Јасмина Николић
допринос чувању сећања на рат и
подвиге ослободилаца, учвршћивању антифашизма као дубоког
опредељења за мир и слободу, као
и допринос обележавању 70 година од победе урезане у народно
памћење као путоказ патриотизма и националног идентитета.
-Србија и Пожаревац поносни су на своју антифашистичку прошлост. Силина отпора
и јачина жртве које су наш народ
и грађани Србије дали током

Гости на свечаности
пројекат „Биоскоп 1941 – 1945“,
осветлио културне прилике у
Србији на основу збирке филмских плаката сведока идеолошког
утицаја одређеног времена.
Сећање на рат и подвиге
ослободилаца
Иницијатор пројекта и идејни
аутор, др Јасмина Николић истиче да изложбом „Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941 – 1944 – окупациона управа,
избеглице и просвета“, Историјски архив Пожаревац даје свој
Свечаности су присуствовали изасланик начелника Генералштаба Војске
Србије генерала Љубише Диковића командант Команде за
обуку Војске Србије генерал –
потпуковник Ђокица Петровић, командант Центра за обуку
копнене војске у Пожаревцу пуковник Драган Месаровић,
проф. др Радован Радовановић
са Криминалистичко полицијске академије, градоначелник Пожаревца Миомир Илић,
председник Скупштине града
Пожаревца Бане Спасовић, заменик председника градске
Скупштине Милић Јовановић,
представници Војног архива,
Историјског архива Сомбор,
цркве, судства, тужилаштва,
МУП-а, БИА, чланови Градског
већа, директори јавних предузећа и установа, медији и многобројни грађани.

о томе имају будућност и тиме
мотивисани, ставили смо на увид
јавности кратку историју о ратним, избегличким и просветним
приликама у Пожаревцу и
Србији током Другог светског
рата, казала је директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић.
Члан истраживачког тима

Другог светског рата, стављају
нас у ред највећих хероја борбе
над фашизмом. Изложба која је
пред Вама, дело групе аутора из
Историјског архива Пожаревац и
Војног архива Министарства одбране Републике Србије, настала
је као резултат једногодишњег
истраживања архивске грађе
Војног архива, Архива Југославије, Архива Србије, Историјског
архива Пожаревац, Историјског
архива Београд и Програмског
архива РТС-а.
Изложба је подељена тематски на три целине које доприносе
бољем разумевању обрађених
тема. У оквиру прве теме „Србија
и Пожаревачки округ под немачком окупацијом 1941 – 1944“,
аутор др Маријана Мраовић, документима и фотографијама проговара о немачкој политици и
пропаганди према Краљевини
Југославији пред Други светски
рат, о окупацији и организовању
немачког управног и војног апарата у Србији и Пожаревцу, о комунистичком устанку и почетку
репресалија према становништву, о немачким плановима и
улози у постављању Милана Недића за председника владе, о организацији локалне управе у
окупираној Србији и њиховом
ангажовању на пољу пропаганде,
о данима искушења владе Милана Недића и пропаганди представника његове владе у
Пожаревачком округу 1942 –
1944. године. У оквиру друге теме
„Избеглице и пресељеници у
Србији и Пожаревачком округу

Др Маријана Мраовић
нике, о збрињавању избеглица и
пресељеника у унутрашњости
Србије, у Пожаревцу и Пожаревачком округу, о органима народноослободилачке
власти
и
њиховом односу према питању
избеглица, о решавању избегличких животних питања – смештаја, очувања здравља, кретања,
образовања, запошљавања, исхране, као и о деци избеглицама.
Кроз трећу тему „Пожаревац и
његове школе у периоду немачке
окупације 1941 – 1944“, аутор
Слободанка Цветковић води нас,
документима и фотографијама,
кроз причу о ратним приликама
у Пожаревцу, причу о српској
просвети у условима немачке
окупације и раду основних и
средњих школа у окупираној
Србији, о пожаревачким школама у условима окупације, о
томе како је било бити ученик, а
како просветни радник под окупацијом.
Нови погледи на
ратне прилике
Бавећи се посебним аспектима у периоду окупације 1941 –
1944, аутори изложбе нуде нове
погледе на ратне прилике и јавности представљају нова документа
као информације о страдањима

током Другог светског рата.
Овом изложбом отргнуто је од
заборава све оно што је везано за
слободарство, за вечни пламен
слободе и љубави према својој
земљи. Наша дужност је да наставимо традицију обележавања победе над фашизмом, победе која
је отворила ново цивилизацијско
поглавље у историји Европе. Убеђени да народи који су жртвовали себе за велику идеју
антифашизма и који знају истину

Јасмина Живковић

роле у животу заједнице и
појединаца, свакодневни живот
становништва под окупацијом и
место појединца у ратом захваћеним подручјима. Пажња домаће
историографије била је у одређеној мери посвећена проучавању
делатности владе Милана Недића.
Обимно историјско
градиво
-Пред генерацијом историчара која данас настоји да се
бави истраживањем историје
окупиране Србије у Другом светком рату налази се обимно историјско градиво, које тражи
темељно и систематично преиспитивање, које је могуће само
уз нова истраживања и систематичан приступ анализи историјских извора, рекла је др
Маријана Мраовић.
Посебна вредност пројекта је
његова експлицитност при тумачењу и представљању ориги-

ПРОФ. ДР ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ:

Чудесна збирка плаката
Отварајући изложбу, проф. др
Предраг Марковић из Института
са савремену историју у Београду
је истакао да Историјски архив
Пожаревац има чудесну збирку
плаката, какву нема нити један
други архив у Србији.
-Ова изложба је јако драгоцена и захвалио бих се ауторкама
које су међу првима у Србији
прошириле поље историјског деловања, не само на ратовање и
политику, већ и на живот обичних људи у тим тешким временима. Срби су дали највећи
допринос борби против фашизма
на свету, јер су пропорционално
гледајући, имали највећи број бораца антифашиста и због тога не
бисмо смели да рехабилитујемо сараднике окупатора као што је
био Милан Недић. Он се никада није довољно дистанцирао од злочина које су чинили немачки окупатори. Недић није крив за Крагујевац, Краљево, Шабац, али ни на који начин није реаговао на те
страшне догађаје који су се десили у Европи, казао је професор
Марковић.

Изложбена поставка
пројекта из Војног архива др Маријана Мраовић, истиче да истраживања историје Другог светског
рата и појава окупације и колаборације, која су обављена у последњој деценији указују на пораст
интересовања за теме које се односе на делатност институција
културе и просвете у време окупације, различите аспекте пропаганде, процесе памћења и
заборављања, механизме конт-

налних докумената, аутентична
историја испричана кроз печате и
потписе, фотографије страдалих,
ђачке књижице, кроз сведочења
деце остале без родитеља, сведочења избеглица расутих далеко
од својих огњишта у бегу од
смрти, и причи о отпору окупатору и фашизму.
-Кроз изложена архивска документа покушали смо да вам
ставимо на суд поједине стереотипе о Другом светском рату, а у
оквиру тема које смо као
стручни, колегијални ауторски
тим обрадиле, проговоримо о
стварним дометима југословенске државе која фактички то
више није била, окупаторске
војне и цивилне власти, квази
српске владе „народног спаса“
Милана Недића, органа народне
власти у настајању, али, пре свега,
о судбини обичног народа, који је
по правилу, изнео највећи терет
ратних дешавања на овим просторима, рекла је члан ауторског
тима, виши архивист Јасмина
Живковић.
Д. Динић
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БОГАТА ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА
ДЕЛАТНОСТ

Историјски архив Пожаревац предвођен директорком др
Јасмином Николић, у 2015. години
у потпуности је остварио планирани програм и потврдио своје
драгоцено место у друштвеном
и културном животу Србије. Активности Архива биле су фокусиране на издавачку, изложбену
делатност, међународну сарадњу,
извршена је дигитализација и
микрофилмовање, а реализован
је и део инвестиционих улагања
у објекат Архива. Разноврсна
културно – просветна делатност
омогућила је Историјском архиву
Пожаревац да прерасте основну функцију – чување и заштита
културне баштине, и да у великој
мери прошири свој рад на поље
музеја, библиотеке и издавачке

Едиција „Електронска издања“,
у оквиру које је објављено електронско издање „Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941 – 1944. – Окупациона управа, избеглице и просвета“, аутора
електронског издања мр Драгана
Шалера. Такође, у 2015. години у
оквиру Едиције „Културна баштина“ објављен је сет архивских
фотографија, разгледница под
називом „У част 70 година победе над фашизмом – Србија и Пожаревац у Другом светском рату
1941 – 1944. – Окупациона управа, избеглице и просвета“, а који
садржи 10 архивских фотографија
у форми разгледница. У овој години изашао је и четврти број
Међународног стручног часописа
„Записи“ - Годишњака Историјског

Представљање монографије „Стогодишњица одбране
Стига и Браничева – на копну, води и ваздуху, 1915 – 2015“
у Пожаревцу

куће, што је донело отварање према јавности и створило широку
лепезу корисника архивске грађе,
посетилаца изложби и промоција
књига, сарадника и пријатеља
куће. Тиме се Историјски архив
Пожаревац на најбољи начин
афирмисао као установа културе
не само у Србији, већ и на другим
просторима. У претходном периоду ИАП је устројио седам едиција у
оквиру којих се публикују наслови
из завичајне историје, традиције
и културе и то: Посебна издања,
Изложбени каталози, Научноинформативна средства о архивској
грађи, Зборници научних радова,
Зборници докумената, Културна
баштина, Виртуелне изложбе. Од
2012. године објављује се часопис
Записи – Годишњак Историјског
архива Пожаревац.

Нови наслови у оквиру
едиција

У оквиру Едиције „Посебна
издања“ Историјског архива Пожаревац у 2015. години објављена
су два наслова. Најпре књига 11
насловљена „Стогодишњица одбране Стига и Браничева - на
копну, води и ваздуху, 1915 –
2015“, чији су аутори мр Небојша
Ђокић, мр Драгана Милорадовић
и мр Драган Шалер. Други наслов је књига број 12 „Србија и
Пожаревац у Другом светском
рату 1941 – 1944. – Окупациона
управа, избеглице и просвета“,
аутора др Маријане Мраовић,
Јасмине Живковић и Слободанке Цветковић. Друга едиција
која је употпуњена новим насловима у 2015. години јесте

Др Јасмина Николић

мултимедијалног
пројекта

-Што се тиче изложбене делатности, годину су углавном обележила гостовања мултимедијалног
пројекта „Србија и Браничево у Великом рату 1914 -1918“.
Гостовања су започета у јануару,
у Бањалуци, где су представљени
монографија, изложба и документарни филм, настављена су у
Врању (март), Нишу и Крушевцу
(април), Краљеву (мај) и Великом
Градишту (јун). На Међународном
фестивалу у Севастопољу наш
документарни филм је добио награду, а гостовања овог пројекта
завршена су у Ваљеву и Мионици
у децембру. Такође, у овој години
Историјски архив Пожаревац је
24. априла приредио свечаност
обележавања двестогодишњице
од Другог српског устанка, када
смо у свечаној сали градског здања
представили Зборник докумената
под називом „Нахијски суд Пожаревац 1821 – 1839. године“. У
мају у Пожаревцу смо одржали
семинар о заштити архивске грађе
и регистратурског материјала насталог радом органа управе и локалне самоуправе на територији
Браничевског управног округа, а у
саорганизацији са Браничевским
управним округом. Истог месеца, у Галерији Милене Павловић
Барили представили смо Едицију
Историјског архива Пожаревац
под називом „Научноинформа-

манифестација „Дан отворених
врата архива 2015.“, под слоганом „Ја волим архив“, на којој је
присуствовало око 500 ученика основних и средњих школа
са територије града Пожаревца.
Директорка Историјског архива Пожаревац је узела учешће
на Међународној конференцији
архива свесловенских земаља
у Словенији и Међународној
архивској
конференцији
„Међународни архивски дан“ у
Трсту. У октобру месецу, у Пожаревцу је одржана свечаност
представљања мултимедијалног
пројекта „Стогодишњица одбране Стига и Браничева - на копну,
води и ваздуху, 1915 – 2015.“, кад
је отворена изложба под овим називом и представљена виртуелна

Пожаревац, као и све поменуте
публикације у оквиру едиција и
изложбене наслове, тако да смо
микрофилмовали и дигитализовали најзначајније збирке и фондове у Историјском архиву Пожаревац. Такође, извршена је набавка
стандардних архивских кутија за
смештај архивске грађе из 19. и 20.
века, по пројекту који је одобрило
Министарство културе Републике Србије. У овој години имали
смо инвестиционо одржавање у
дирекцији Историјског архива
Пожаревац и летњи период смо
посветили сређивању тог простора, казала је др Јасмина Николић.

Награде и признања

На свечаној академији града
Пожаревца и општине Велико

Признање за сарадњу и допринос на остваривању задатака
васпитања и образовања

публикација. Пре тога, пројекат је
архива Пожаревац, који доноси
представљен у галерији Народног
око 30 научних радова, прилога,
музеја у Великом Градишту, а 7.
чланака, како сарадника из земље,
октобра представљена је виртуелтако и из иностранства. У Едицији
на изложба у Раму.
„Зборници докумената“ објављен
-Са овом изложбом током
је трећи зборник докумената под
читавог новембра гостовали
називом „Записници са седница
смо у Жабарима у организацији
органа Окружног народноослоботамошње библиотеке и поводом
дилачког и Народног одбора ПоДана Центра за обуку копнене
жаревац 1944 – 1947. година“.
војске у касарни „Генерал Павле
У Центру за културу у октобру,
Јуришић Штурм“, одржали смо
пожаревачком културном крупредавање на тему Првог светгу представљена је монографија
и
електронска
публикација
ског рата. У Ноћи музеја и током
„Стогодишњица одбранаредних петнаестак
не Стига и Браничева дана гостовали смо
на копну, води и ваздуу Центру за културу
ху, 1915 – 2015.“ Поред
града Пријепоља са
аутора, о монографији
изложбом „Филмови
које смо волели 1947 –
је говорила и рецензент
1980“. Мултимедијални
проф. др Сузана Рајић,
пројекат „Србија и
са Катедре за историју
Браничево у Великом
Филозофског факултерату“, у 2015. години
та у Београду. Изложба
гостовао је у 13 гра„Србија и Пожаревац у
дова у Србији. У ПоДругом светском рату
жаревцу је Историјски
1941 – 1944. – Окупациархив представио сеона управа, избеглице
дам својих програма,
и просвета“, биће произдато је шест нових
мовисана у фебруару
публикација у оквиру
и марту 2016. године у
Ученици у посети Архиву поводом „Дана
поменутих едиција и
Пожаревцу, и априлу
отворених врата архива 2015“
одржане су две премијере.
и мају у Београду. Такође,
Као и претходних и
на Конференцији архива свесловенских земаља, која је тивна средства о архивској грађи“, ове године је око 1.300 захтеодржана у октобру у Словенији, у оквиру које је објављено шест ва физичких и правних лица
представљени су сви бројеви ча- наслова и све те наслове пожа- упућено Историјском архиву
сописа Историјског архива По- ревачка публика је имала при- Пожаревац, за проналажење
жаревац „Записи“, као и докумен- лику да види, истиче директорка различитих архивских докуметарни филм „Србија и Браничево Историјског архива Пожаревац др ната. Такође, у овој години смо
вршили
микрофилмовање
и
у Великом рату“, који је објављен у Јасмина Николић.
Поводом
обележавања дигитализовање архивске грађе.
претходној години.
Међународног дана архива, 9. Пројекат микрофилмовања и
јуна у Пожаревцу је одржана дигитализације је подржао град
Гостовања

Градиште, у Раму 7. октобра 2015.
године, додељена су признања за
помоћ и допринос обележавању
„Стогодишњице одбране Стига од
Рама до Крфа - до последњег човека 1915 – 2015“, Министарству одбране Републике Србије, Хидроелектрани Ђердап и Историјском
архиву Пожаревац. Поводом
Дана радника у образовању града Пожаревца, одржана је свечаност 12. новембра, на којој је град
Пожаревац доделио признање
Историјском архиву Пожаревац, за сарадњу и допринос на
остваривању задатака васпитања
и образовања. Признање је директорки Архива уручио председник
Скупштине града Пожаревца Бане
Спасовић. Поводом обележавања
Дана општине Жабари и Дана
Народне библиотеке „Проф. др
Александар Ивић“, 13. новембра,
уручено је признање и захвалност
Историјском архиву Пожаревац за
пројекат „Стогодишњица одбране Стига и Браничева -на копну,
води и ваздуху 1915 – 2015“. Поводом стогодишњице авијације
и прве пилотске школе у Пожаревцу, за допринос развоју ваздухопловства и очувању традицијe
пожаревачког краја Скупштина
града Пожаревца и Аеро клуб Пожаревац додели су признање др
Јасмини Николић. Документарни
филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914 – 1918“, добио је
специјалну диплому за учешће на
Међународном фестивалу документарног филма и тв програма
„Победили смо заједно“, који је
одржан од 11. до 15. маја 2015. године у Севастопољу.
Д. Динић
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ „СТОГОДИШЊИЦА ОДБРАНЕ СТИГА И
БРАНИЧЕВА, НА КОПНУ, ВОДИ И ВАЗДУХУ, 1915- 2015.“

ОТКРИВАЊЕ ДРУГАЧИЈЕГ ЛИЦА
ПРОШЛОСТИ

У
данима
сећања
и
обележавања стогодишњице Макензенове офанзиве на Србију
и стогодишњице одбране Стига
и Браничева, Историјски архив
Пожаревац, 3.новембра у Центру за културу, представио је
монографију „Стогодишњица одбране Стига и Браничева, на копну, води и ваздуху, 1915 – 2015.“
Књига је настала као резултат
истраживања врсних научних
посленика – историчара и архивиста и посвећена је балканском
војишту уочи и током Макензенове офанзиве на Србију у јесен
1915. године, са посебним акцентом на борбена дејства у ваздуху и
на рекама Сави и Дунаву.
Иницијатор пројекта, главни и
одговорни уредник едиције „Посебна издања Историјског архива
Пожаревац“, новообјављеног наслова у њој „Стогодишњица одбране Стига и Браничева, на копну, води и ваздуху, 1915 – 2015.“ је
директор Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић. Она
истиче да је књига писана на осно-

српском ратишту. Српска војска
држала је у то време положаје на
северозападној и северној граници дуж Дрине, Саве и Дунава, према Бугарској у подручју Тимока и
главне тачке у граничном појасу
према Албанији. Српска војска је
искористила ово затишје да се, уз
помоћ савезника, оспособи за борбу са непријатељем у ваздуху и на
рекама, а чему у периоду пре 1914.
године није посвећена довољна
пажња, пре свега због недостатка
финансијских средстава. У Србији
су стигле морнаричке мисије из
Француске и Велике Британије,
које су са већ постојећом руском
морнаричком мисијом од почетка
1915. године готово у потпуности
онемогућиле дејство аустроугарске Дунавске флотиле. Француска
је у Србију послала и Ваздухопловну мисију чију је окосницу
чинила једна ескадрила. Поред тога, стигли су и стручњаци за против- аеропланску артиљерију и за
авионске бомбе. По доласку француске ескадриле у Србију 1915.
године, Ваздухопловна команда

октобра виђенији грађани Пожаревца, окупљени пред општином,
предали град немачком окупатору. Услед тешке ситуације на Балканском фронту у савезничким, а
посебно у непријатељским редовима, шириле су се вести о скорој
капитулацији Србије. Српска
оперативна група генерала Петра
Бојовића водила је тешке борбе
у новембру 1915. године против
шест бугарских дивизија, ради
пробоја према Скопљу. Пошто
пробој није успео, главнина српске
војске је наставила са повлачењем
ка Косову и Метохији, а потом
преко Албаније и Црне Горе на
Јадран.
Историјски архив Пожаревац и
аутори делили су уверење да нам
се пружила прилика да заједнички
учествујемо у разматрању важних
питања која се односе на војну
историју 20. века. Сматрам да
је реализацијом овог изузетног
пројекта „Стогодишњица одбране
Стига и Браничева, на копну, води
и ваздуху, 1915 – 2015.“ Историјски
архив Пожаревац, објављујући ар-

Др Јасмина Николић

обухваћене неке теме које до сада нису обрађиване у српској
историографији, што је чини оригиналном. Историјски архив Пожаревац желео је овом приликом
да представи документа која су

Гости на свечаности

ву необјављене грађе из архива и
музеја у Србији и иностранству,
објављене архивске грађе, штампе и литературе. Поглавља књиге
имају научни карактер и заснована су на методологији друштвених
наука. Књига је подељена тематски на 4 поглавља и 34 поднаслова,
који доприносе бољем разумевању
обрађених тема.

Сведочанства о
херојству Стижана и
Браничеваца

-Србија је била једна од пионира у развоју ратног ваздухопловства, као и у његовој примени у рату. Мобилизација од 26.
јула 1914. године затекла је српску
Ваздухопловну команду у веома
тешком стању. Ваздухопловна команда састојала се од Аеропланске ескадре првог позива народне
војске, Првог балонског одељења
и Голубије поште. Са друге стране,
по објави мобилизације аустроугарска војска концентрисала је
према Србији, пету, шесту и делове друге армије, у чијем саставу
је било седам армијских корпуса,
а сваки од корпуса имао је у свом
саставу по једну авио- ескадрилу
од по шест аероплана. На фронту
ка Србији настало је затишје до
јесени 1915. године. Првих осам
месеци те године били су обележени прекидом ратних операција на

је пребачена из Београда у Пожаревац, где је радила и извиђачка
школа. Ваздушна офанзива започела је 21. септембра 1915. године, бомбардовањем Крагујевца,
Пожаревца, Великог Градишта,
Смедерева, Брестовика, Горице и
Затоња.
Немачке и аустроугарске трупе почеле су артиљеријски и десантни напад 6. октобра 1915. године, да би 7. октобра извршиле
операцију форсирања Дунава на
рамском сектору и костолачком
подсектору пожаревачког сектора.
Главнина немачке војске извршила је продор источно од Београда
према долини Велике Мораве,
док је на сектор Београд усмерена
аустроугарска војска због морално – политичког и пропагандног
значаја освајања престонице. Изузетно јунаштво бранилаца Београда успорило је непријатељско
напредовање, али су немачке трупе 11. октобра 1915. године ушле
у српску престоницу. Одбрана
Пожаревца отпочела је 7. октобра 1915. године. Овај прелазак
бранила је српска Трећа армија, у
чијем се саставу налазила Дунавска дивизија првог позива, Браничевски одред и Дринска дивизија
првог позива. Грађани су, како се
непријатељ приближавао вароши, у све већем броју напуштали
своје куће и евакуисали се према
Петровцу и Свилајнцу, да би 14.

мачких снага, до ужасних борби
са непријатељском армадом, до
повлачења војске и избеглица. Дунав је на себе преузео улогу великог војишта – сучељавања Српског
бродарског одељења против аустроугарске флотиле, у чијем саставу је био Драгутин Тодић из
Костолца са паробродом „Дрина“,
јединим бродом који је непрекидно пловио под српском заставом,
од почетка рата до повлачења 1915.
године. У књизи су представљене
аутентичне фотографије са пожаревачког аеродрома, из периода
када се Српска ваздухопловна команда налазила у Пожаревцу. Од
почетка 1915. године формирањем
аеродрома отпочели су извиђачки
летови Михајловића и Томића.
Пожаревцу је подршку давала
и Француска аеропланска ескадрила, а ту је и извршено прво
наоружавање аероплана, прва
битка на небу. Пожаревац као погранични град, и Крагујевац, са
својом фабриком оружја, били
су највише бомбардоване тачке у
Првом светском рату.

хивска сведочанства која поседује,
уз велики допринос Народног
музеја у Чачку, Војног архива и
Војног музеја, учинио да схватимо
величину националне историје и
допринос житеља Браничевског
округа који су својој Отаџбини дали оно највредније што су поседовали – свој живот за нашу слободу, казала је др Јасмина Николић.

Плодотворна сарадња
са архивима и музејима
у Србији

Ауторски тим овог пројекта
поред директора Историјског архива Пожаревац чине мр Драган
Шалер, професор Високе школе
струковних студија, мр Небојша
Ђокић из Центра за војно – политичке студије из Београда и
мр Драгана Милорадовић, виши архивист Историјског архива
Пожаревац. Значајан допринос
реализацији дали су сарадници
на пројекту, и то установе културе, чувари националне културне
баштине, Војни архив Института
за стратегијска истраживања Министарства одбране РС, Народни музеј Чачак, др Сузана Рајић
са Филозофкског факултета, др
Бојан Димитријевић са Института
за савремену историју у Београду
и покровитељ град Пожаревац.
Према речима мр Небојше
Ђокића овом монографијом су

Наступ ансамбла „Мозаик“

најбољи неми сведоци догађаја
са потписима генерала Штурма,
команданта Треће српске армије
која се налазила у Пожаревцу,
пуковника Кајафе, команданта
Дунавске дивизије, пуковника
Павловића, који из Генералштаба
шаље депешу војном делегату у
Паризу, обавештавајући цео свет о
трагичним догађајима на српском
војишту...
Мр Драгана Милорадовић истиче да књига прати догађаје на
копну, води и ваздуху 1915. године, од времена извиђања сваког
покрета аустроугарских и не-

Рецензент књиге проф. др Сузана Рајић са Филозофкског факултета у Београду је казала да
монографија представља компатибилно, целовито, лепо склопљено,
хармонично
дело
посвећено
једном проблему.
-Аутори су показали да је ова
прилика јубилеја значајна и да
треба науци дати допринос у
смислу великог труда, жртвовања
и разоткривања оних фактографских, историјских чињеница које
су нам непознате, нагласила је др
Сузана Рајић.
Д. Динић
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ПРЕДСТАВЉЕНА ЕДИЦИЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

„НАУЧНОИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА О
АРХИВСКОЈ ГРАЂИ“

У Галерији „Милена Павловић
Барили“, 20. маја, пожаревачкој
културној јавности представљено
је шест наслова из едиције
Историјског архива Пожаревац у
оквиру које се објављују научноинформативна средства о архивској
грађи, архивских фондова и збирки које се чувају у Архиву. Едиција
„Научноинформативна средства
о архивској грађи“ утемељена је
2009. године објављивањем првог
наслова „Удружење пожаревачких
занатлија и раденика Слога 1893
– 1950.“ Током 2010, 2011, 2012,
2013. и 2014. године ова едиција
настављена је публиковањем архивске грађе из фондова и збирки
Историјског архива Пожаревац,
следећим насловима: „Начелство Округа пожаревачког 1839
– 1922“, „Градско поглаварство
Пожаревац 1922- 1946“, „Пожаревачка трговачка омладина 1903
– 1947“, „Збирка Вариа 1791 - /“ и
„Начелство Среза звишког Кучево 1839 – 1918.“ Свака наведена
публикација садржи аналитички
опис сваког појединачног документа фонда, предметни, именски
и географски регистар, прилоге и
историјску белешку о фонду.

Приближавање Архива
широј јавности

Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина
Николић истиче да је едиција
установљена пре шест година са
намером да се током сваке године објави по један том архивског
фонда који је сређен, обрађен, ди-

Др Јасмина Николић

Наташа Милошевић Дулић

Мр Драгана Милорадовић

гитализован и микрофилмован у
Историјском архиву Пожаревац, а
у циљу олакшавања истраживања
архивске грађе корисницима архивске грађе са једне стране, односно заштити архивских докумената од прекомерне употребе, са
друге стране.
-Самим чином објављивања
и чињења доступности јавности
на један такав начин кроз информативна средства у виду
публикација, приближавамо и
ширим корисницима архивска
документа од значаја за историју,
традицију и културу не само града
Пожаревца и Браничевског округа, већ и Србије. Такође, електронске публикације се налазе на сајту
Историјског архива Пожаревац
за дигиталне кориснике, с обзиром да Архив води рачуна и о доступности свих публикација кроз
седам едиција колико поседује.
Динамични развој науке и техни-

ке, а нарочито историјских и информативних наука, допринео је
знатно већој улози Архива у свим
облицима савременог друштвеног живота. Просвећивање и
културно уздизање човека, затим
демократизација и хуманизација
живота, престали су бити само
културно питање, већ су постали
значајна полуга укупног друштвеног напретка. Отуда савремени
друштвени развој намеће потребу отварања Архива према широј
друштвеној јавности и његовог
претварања у динамични културни центар, прилагођен и укључен
у систем ефикасног информисања
јавности о садржајима и вредностима архивске грађе, као и
могућностима које та грађа пружа
у истраживањима наше ближе и
даље прошлости, казала је директорка Историјског архива Пожаревац.
У широком спектру делатности Историјског архива Пожаревац културно – просветни рад
огледа се у многим сегментима.
То су, пре свега, издавачка делатност, промоције издања Архива и
издања која су настала на основу
истражене архивске грађе у Архиву, изложбе архивских докумената, гостовања архивских изложби
у галеријама, музејима, архивима,
и у другим изложбеним просторима Србије и иностранства, рад
са истраживачима, сарадња са
архивима, научним и другим установама у земљи и иностранству,
све у циљу приближавања Архива широј јавности и већем броју
корисника. Архиви тако стварају,

негују и развијају спознају о вредностима и важности докумената
као изворних сведочанстава о
прошлости, као сегмента националне културне баштине. Уз такву
спознају, јавност ће брже и лакше
разумети и прихватити поруке о
начинима чувања архивске грађе,
о неопходности бриге о документима, о улози и задатку сваког
грађанина у заштити културних
добара.

Организатори и гости на промоцији

Фондови националног
памћења

Вишегодишњи рад Историјског
архива Пожаревац на прикупљању
и обради архивске грађе резултирао је публиковањем значајне грађе
за завичајну историју, традицију
и културу. Објављивањем архивске грађе омогућена је првенствено заштита оригиналних
докумената, пружена могућност
приближавања архивске грађе и
другим читаоцима, а не само научним радницима и истраживачима, подстакнут је интерес за
коришћење архивске грађе у научне, публицистичке, књижевне
и друге сврхе. Објављивање докумената као мултидисциплинарних
извора сазнања, није од посебног
значаја само за историографију,
већ и за многе друге научне дисциплине. Водећи издавачки пројекти
Историјског архива Пожаревац
јесу едиције Зборници докумената
и Научноинформативна средства
о архивској грађи. Према дугорочном плану и програму Архива,
сваке године објављује се по један

том у оквиру обе едиције. Зборници докумената и Научноинформативна средства о архивској
грађи, рађени су по основним методолошким начелима о издавању
архивске грађе у циљу очувања
њене целовитости и аутентичности, са предговором, напоменама
приређивача, основним текстом
архивске грађе, научним апаратом, индексима личних имена, тема и географских назива.
-Васпитавањем правилног односа према баштини и упорним
радом на обликовању свести о
важности прикупљања, правилног чувања и поштовања докумената који сведоче о људском стваралаштву, о борби и поразима, као
и о вечитој човековој тежњи за
бољитком, стварамо култ архива
и историчности, живи и изворни материјал који чини фондове
националног памћења, постаје
приступачан
за
проучавање,
познавање и разумевање прошлости. Захваљујући таквој делатности Архива, попуњене су многе
празнине у широком временском
распону, од најстаријег доба до
наших дана, из политичке, привредне, друштвене, културне и
војне историје. Град Пожаревац
се поменутим књигама уврстио у
ред наших културнијих градских
средишта која су се извукла из
провинцијске учмалости. Разноврсна културно – просветна делатност омогућила је Историјском
архиву Пожаревац да прерасте
основну функцију – чување и заштита културне баштине, и да у
великој мери прошири свој рад на
поље музеја, библиотеке и издвачке куће, што је донело отварање
према јавности и створило широку
лепезу корисника архивске грађе,
посетилаца изложби и промоција
књига, сарадника и пријатеља
куће. Тиме се Историјски архив
Пожаревац на најбољи начин
афирмисао као установа културе у
Србији и региону, закључила је др
Јасмина Николић.
О појединачним насловима
из едиције Архива говориле су
Наташа Милошевић Дулић и мр
Драгана Милорадовић, архивски
посленици из Историјског архива
Пожаревац.
Д. Динић

СЕМИНАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ЗАШТИТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

У пожаревачкој Градској управи, прошлог четвртка, одржан је
семинар посвећен заштити архивске грађе и регистратурског (документарног) материјала у органима управе и локалне самоуправе.
Скуп су организовали Историјски
архив Пожаревац и Браничевски
управни округ, а учествовали су
представници свих општина са
територије Округа. На семинару
се говорило о методологији заштите архивске грађе и регистратурског материјала стваралаца
– органа управе и локалне самоуправе и законским обавезама које
се морају испоштовати, смештају
и чувању и техничкој заштити
документације, али и примени информационих технологија у овом
послу.
Учеснике
семинара
најпре је поздравио начелник
Браничевског управног округа
Александар Ђокић, истичући да
је у наредном периоду потребна
истрајност када је реч о заштити
архивске грађе, односно документационог материјала као све-

дока рада органа управе и свих
локалних самоуправа са подручја
Округа. Ђокић је предложио да
се скупови попут овог семинара
одржавају бар једном годишње,
чиме ће се омогућити континуитет у заштити архивске грађе.
Директорка Историјског
архива Пожаревац др Јасмина
Николић је подсетила да се на заштити архивске грађе појединих
органа управе и локалне самоуправе радило и ранијих година,
па је тако у протекле две године
на овај начин доста учињено на
сређивању судске и стечајне регистратуре, али и сређивању грађе
која настаје радом основних и
средњих школа и високошколске
установе са територије града Пожаревца и ширег подручја Браничевског округа. Разговарало се и о
обезбеђењу потребног простора
где би се та документација трајно
чувала и на адекватан начин заштитила и најављено је да ће резултати рада бити обједињени у
одређеним публикацијама.
-С тим у вези, а сагледавши

Са семинара у Градској управи Пожаревац

ситуацију на терену, кроз стручни надзор над стањем заштите
архивске грађе и документарног
материјала код свих вас, као и
код поменутих регистратура, заиста смо сматрали да и на овакав
један начин треба да се окупимо
и проговоримо о значају архивских докумената и документарног
материјала који настаје вашим ра-

дом, шта је то што ствара проблеме код вас, самим тим после и код
нас и како то можемо заједнички
да решимо. Сматрам да то можемо путем састанака који би се
одржавали на нивоу савета Браничевског управног округа, што
смо већ и започели прошле године, када је само једна тема била
управо питање смештаја, односно

решавање објеката за Историјски
архив Пожаревац, како бисмо
могли сву документацију да преузмемо и сместимо код нас на
трајно чување и заштиту, обраду, сређивање, публиковање и да
их учинимо доступним јавности
кроз
многе
мултимедијалне
пројекте које Архив ради. Тако
ће и резултати са овог данашњег
нашег заједничког састанка бити објављени, односно публиковани у оквиру Међународног
стручног часописа „Записи“, не
само за територију Србије, већ
и ширег региона, с обзиром да
је Историјски архив Пожаревац
чланица Европске организације
архива. Наставићемо да се
састајемо једном годишње како бисмо побољшали смештајне
услове, заштиту и тако дамо на
значају архивским документима
као културном историјском благу
не само нашег града, већ и ширег
региона, истакла је директорка
Историјског архива Пожаревац др
Јасмина Николић.
Д. Динић
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ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ НАСЛОВ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ „НАХИЈСКИ СУД ПОЖАРЕВАЦ 18211839.“

ПОЖАРЕВАЦ ДОМ ПРВОГ НАХИЈСКОГ
СУДА У СРБИЈИ

Поводом два века од Другог
српског устанка и битке за Пожаревац, као и поводом 67 година
од оснивања Историјског архива Пожаревац, у свечаној сали
Скупштине града Пожаревца,
23. априла, представљен је нови
наслов у едицији „Зборници докумената“ Историјског архива
Пожаревац „Нахијски суд Пожаревац 1821 – 1839.“, приређивача
др Мирољуба Манојловића. Када
желимо да нагласимо зрелост и
успешност једне државе говоримо о темељима и утемељености
њених државних институција и
степену демократије. Када говоримо о стварању модерне српске
државе, говоримо пре свега о два
века остварења државотворних
институција и установа које чине обележје новог лица Србије,
која почиње да прати токове и
стремљења европских суседа.
Обележје цивилизованости једне
државе чине закони и институције
које га штите и спроводе.

у тешким борбама за очување
голог живота на нашим вековним територијама. Тако скупо
плаћена цена положена је и за рачун Европе, за сврху одбране њене
хришћанске културе и традиције.
Управо „за крст часни и слободу
златну“ десетине хиљада Срба из
Првог и Другог српског устанка пали су на вратима Европе,
заустављајући османску силу испред капија данашњих европских
престоница. Зато и треба да се зна
да опредељивањем за европску породицу народа, Србија тражи и са
пуним моралним правом очекује
признање њеног европског духа
и европске традиције. Као продукт самосталности српске државе уследило је стварање стајаће
војске, установљавање Гарде од 76
младића из најбољих сеоских кућа
и формирање судова. За време
прве владе књаза Милоша, српска

Др Јасмина Николић

пукотине у нашем систему вредности, моралности и родољубља.
Поред сећања на славне дане прошлости, све више се окрећући
себи, потребно је да се у моралност, образовање и културу врати

Двовековни ход ка
освајању права и
слобода у Србији

Податак и историјско верификовано сазнање да је Пожаревац од
1821. године имао суд, ставља наш
град на прво место у ондашњој
и данашњој Србији, који се може похвалити чињеницом да
је место темељног устројства
државноправног
поретка,
са
успостављеном
законодавном,
извршном и судском влашћу као
основним атрибутима једне државе. Податак да је пожаревачки суд
основан као Први нахијски суд
у Србији указује на значај који је
варош Пожаревац тада уживала у привредном, политичком и
социјалном миљеу државе. Основан као Совјет пожаревачки 1821.
године, преко магистрата, исправничества, суда округа пожаревачког, првостепеног суда, среског,
народног и окружног суда, овај
суд остаће као постојећи, са континуираним радом до данашњих
дана.
-Данашњи дан славимо у спомен на дан када је 1815. године подигнут Други српски устанак, који
је био прекретница у стварању модерне српске државе и војске, дан
који означава двовековни ход ка
освајању права и слобода у Србији.
Готово да нема недеље у години
у којој се у Србији не обележава
неки значајан датум из херојске
прошлости нашег народа. Један од
таквих празника јесте и колективно сећање на Други српски устанак и 1815. годину, када су Срби,
предвођени славним књазом, водили борбу за своју земљу, своје
име и своју веру. Јер српска државност није ни отета ни донета, нити
добијена на поклон. Државност
Србије утемељена је на јунаштву
и жртви нашег народа, извојевана

држава је окончала процес свог
ослобађања и осамостаљивања у
односу на турску империју, а аутохтони правни поредак младе
српске државе заокружио је процес стицања независности.
С тим у вези, документи публиковани у овом зборнику односе
се на пресуде пожаревачког суда,
истраге о појединим криминалним радњама из свих области
правног законодавства, поједини
документи су наредбе самог кнеза
Милоша Обреновића и највиших
државних органа окружној власти, као и преписка самог кнеза
Милоша са нахијским кнезовима
и другим људима који су уживали
његово поверење. Један број докумената односи се на устројство
првих војних формација у Пожаревцу. Објављивањем свеукупног садржаја фонда „Књажеска
канцеларија“, научној, стручној
и широј јавности омогућавамо
истраживања како локалне, тако
и историје Србије и српског народа у првој половини 19. века,
као и стицање слике о почецима
изградње модерне српске државе.
У животу једног народа две стотине година и не представља дуг временски период. Наслеђе Милошеве дипломатије и одлучности протоком историје показало је своје

универзални систем вредности,
који подразумева човекољубље,
саосећање и осећање за социјалну
правду и солидарност. Желимо да
се врате времена у којима су знање,

Др Ивана Крстић –
Мистриџеловић

са собом“, истакла је директорка
Историјског архива Пожаревац др
Јасмина Николић.

Прекретница у стварању
модерне српске државе

Према речима др Иване Крстић
– Мистриџеловић, са Катедре за
националну историју Криминалистичко – полицијске академије,
Други српски устанак није био величанствен као Први, са великим
ратним победама и истим таквим поразима. Али крајњи циљ,
ослобођење Србије, ма колико још
удаљен био, постизао се постепено и више дипломатски, а мање
војничким путем, управо према
карактерним особинама његовог
вође. Начин на који је Милош
Обреновић задобио власт и сама
природа његове владавине могу се
осуђивати са моралних и других
позиција, али је то тешко чинити
ако се у обзир узму произведене
последице ове владавине. Други
српски устанак окончан је договором Милоша и Марашли–али паше, новог београдског везира. На

Гости на промоцији

поштење, труд и лепо васпитање
били највише вредности на којима
читава заједница треба да темељи
своје напоре за бољи живот сваког појединца. Национални празник служи и да себи обезбедимо
државу коју чине институције
које чувају вредности, али да је
чине пре свега појединци које
те вредности препознају и носе

основу овог усменог споразума,
касније потврђеног султановим
ферманима, кнез Милош почео је
организовати управу, а потом и
судство у ослобођеној Србији.
-Историјски архив Пожаревац на челу са директорком др
Јасмином Николић, препознајући
значај архивске грађе у којој је
сачувано историјско памћење

Др Мирољуб Манолјовић

српског народа, иницирало је
објављивање изворних докумената покретањем едиције „Зборници
докумената“. Први зборник докумената под називом „Двор и породица књаза Милоша у Пожаревцу
1825 – 1839.“, који је приредио др
Мирољуб Манојловић објављен
је 2011. године. Исти аутор приредио је и овај други зборник докумената под насловом „Нахијски
суд Пожаревац 1821 – 1839.“, који
је сада пред нама. Објављивањем
одабране грађе фонда „Књажеска
канцеларија“ из Архива Србије,
омогућен је увид у рад првог
српског магистрата у Пожаревцу.
Презентовање јавности изабраних
докумената уз научно утемељене
коментаре аутора значајно је за
даља истраживања и завичајне и
целокупне историје српског народа у време његовог државноправног обликовања. И овај зборник докумената, као и претходни,
побуђује пажњу не само научне и
стручне јавности, већ много ширег круга читалаца. Надамо се да
ће увидом у њега сваки читалац
открити универзалну важност
документа и схватити да је снага
једног народа у домашају његовог
памћења“, казала је др Ивана
Крстић – Мистриџеловић.
Приређивач
књиге,
др
Мирољуб Манојловић истиче да се
на овај начин најбоље чува архивска грађа за будућност, а са друге
стране ставља на увид садашњим
и будућим истраживачима разноразних тема, да на једном месту
могу из ових књига да сазнају све
оно што их интересује.
-Ми овде у Пожаревцу, са
правом баштинимо и везујемо
се за кнеза Милоша и династију
Обреновић, с обзиром да је Милош за ова два века највише учинио у преображају Пожаревца од
некадашње мале турске касабе
у лепу српску варош, значајан
град за државу Србију, који је у
доба његове прве владавине од
1815. до 1839. године практично
представљао поред Крагујевца
други град у Србији и на неки начин био његова алтернативна престоница, рекао је Манојловић.
Д. Динић
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