ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив,седиште:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 1
______________________________________________________________________________
-Одговорно лице:
мр Драган Гачић, директор
______________________________________________________________________________
-Шифра делатности, матични број: 9101; 07033290
______________________________________________________________________________
- ПИБ: 101203476
______________________________________________________________________________
- Бр. рачуна: 840-500668-72 (сопствена средства)
840-500664-84 (буџетска средства)
______________________________________________________________________________
- Управни одбор (председник): Др Ирина Суботић, а од 25.06.2013. године
мр Триво Инђић.
______________________________________________________________________________
- Надзорни одбор (председник): Дејан Булајић, а од 25.06.2013. године
Бизјак Поповић Мила.
______________________________________________________________________________
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи:
- укупна квадратура (са податком да ли је током 2013. године дошло
доповећања или смањења простора)
Укупна површина 4.890 m2
Депо 2.400 m 2
Читаоница 120 m 2
Радионице 480 m 2
Галерија 240 m 2
Канцеларије и остало 1.650 m 2
- основ коришћења (уговор или решење)
Додела наменског објекта од стране Скупштине града Београда за смештај
архивске грађе
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- стање простора и опреме (кратак опис):
Смештајни простор за архивску грађу – депои – попуњени 99% (преостало
150 дужних метара простора).
И у току 2013. настављени су напори одељења за заштиту архивске грађе да
се смештајни капацитет депоа повећа сабијањем и пресређивањем грађе па
је у њега смештено још 40 нових (мањих) привредних фондова и наставило се
са пријемом грађе легатора Архива. Недостатак смештајног простора
онемогућава остваривање једне од основних функција у раду Архива.
Као што је одраније познато, део објекта површине 275 квадратних метара
који се налази у приземљу Архива, тачно испод депоа, одлуком Скупштине
града Београда од 1995. године, дат је на коришћење приватној фирми која
је тај простор издала у подзакуп.
Објекат Архива је и даље незаштићен од спољних утицаја и физичких
угрожавања због непостојања заштитне ограде око целог објекта.
Оснивач је упознат о томе путем решења МУП РС – Управе за ванредне
ситуације у Београду бр. 217.1-1200-1/11-07/7 од 25.11.2011. године.
И даље, постојање трафо-станице у самом објекту Архива, испод депоа,
представља сталну опасност.
Депои Архива немају одговарајућу климатизацију коју захтевају институције
овог типа. Неопходно је и предвидети аутоматизацију одржавања
температуре и влаге. Климатизациони систем је уграђен приликом изградње
објекта 1973. године и више од 20 година није у функцији.
Опрема је задовољавајућа, одржавање је редовно са тенденцијом сталног
обнављања.
- начин грејања: даљинско.
б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2013. години
б.1.)средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по
Закључцима градоначелника: навести број закључка, број и датум
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по
уговору у 2014. години)
број закључка
бр. 6-3935/13-Г-01
од 17.10.2013;
број уговора: 021041/17 од
06.11.2013.

врста набавке
Набавка електронске
опреме (ласерског
фотокопир - скенера
штампача широког
формата)
УКУПНО

износ у 2013
0,00

0,00

Нето износ
0,00

0,00

Укупан износ по уговору о испоруци електронске опреме – набавке ласерског
фотокопир – скенера штампача широког формата је: 1.789.422,96 динара са
ПДВ-ом односно 1.491.185,80 динара без ПДВ-а.
Од овог горе наведеног износа до краја 2013.године уплаћен је испоручиоцу
само износ од 298.237,16 динара који представља износ ПДВ-а по горе
наведеном уговору из сопствених средстава Историјског архива Београда.
б.2.)средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по
препоруци Секретаријата за културу Управе града Београда без
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тражења и добијања Закључка градоначелника
број закључка
Без закључка
Градоначелника
број уговора: 02184/7 од 25.04.2013.

врста набавке
Услуга физичко -техничког
обезбеђења и протвпожарне
заштите у ИАБ

износ у 2013
2.069.827,20

УКУПНО

2.069.827,20

Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2,354.688,00 динара
са ПДВ-ом, која тече од 25.04.2013. године на даље.
б.3.)подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не
примењује а за које су средства обезбеђена из буџета града Београда
(врста набавке, реализовани износ)
НАПОМЕНА: Средства су добијена по конкурсу Министарства културе и
информисања, а трансферисана су Архиву преко града Београда односно
Секретаријата за културу.
број закључка
Без закључка
Градоначелника
број уговора: 05-1125/2 од
21.10.2013.

врста набавке
Учешће у финансирању дела
програма 5 пројеката:
гостовања изложбе „Векови
Београда 16.- 19. век –
Београд AD ACTA“,
Дцрквених матичних књига,
Објављивање дневника
Косте Ст. Павловића,
изложба Београдски Јевреји
живот и холокауст и
енглеско издање „Логор
Бањица“ у 2013. Години
средствима из буџета
Републике Србије преко
Града Београда, градске
управе Секретаријата за
културу
УКУПНО

износ у 2013
523.000,00

523.000,00

б.4.)подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода
(врста набавке, реализовани износ)
врста набавке
- опрема
- одржавање зграде
- одржавање опреме
-пп заштита и бзнр
- износ ПДВ-а за набавку
ласерског фотокопир скенер –
штампача широког формата
- набавка књига у библиотеци
-израда плана заштите од
пожара по прим. МУП-а
УКУПНО

износ
559.773,39
1.530.838,09
776.881,68
358.350,60
298.237,16
49.743,49
186.000,00
3.759.824,40
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Послови одрађени из сопствених средстава:
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на
санацији електро-мреже, а нарочита пажња је усмерена ка унапређењу
инфраструктуре, опреме и услова за нормално функционисање
информационог система ИАБ-а са пратећом мрежном и рачунарском
опремом.
•

Урађене су две фазе пројекта које обухватају израду електроенергетског
баланса, демонтажу постојећих и уградњу монофазних двополних и
трополних прикључница, доградњу у главном мерном и електроразводном
орману опреме за формирање извода за напојне каблове, уградњу
напајања од ГМРО до спратних РТ-КЛ са постављањем каналица по зиду и
плафону, надградњу елекроразводне табле РТ-КЛ, надградњу шуко II
прикључница итд.

•

Урађен је комплетан сервис сплит система на 40 клима уређаја, а редовно
је рађен и сервис рачунарске опреме са пратећим штампачима и
уређајима за копирање.

•

Урађена је демонтажа роло врата са заменом оштећеног стаклаОчишћени
су јављачи пожара у Депоу на II спрату.Урађена је реконструкција
галеријског простора постављањем нових галеријских система.

•

Урађен стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању електричних
инсталација ниског напона у објекту ИАБ-а а све на основу Решења МУПа, Сектора за ванредне ситуације бр. 217.1-1200/2011-07/7 од
10.01.2012.године.

НАБАВКА ОПРЕМЕ
Све инвестиције на објекту и набавка канцеларијске и друге опреме урађене
су из сопствених средстава.
-Набавка рачунарске и друге опреме:
Рачунарска опрема и уређаји: Мултифункционални уређај за
фотокопирање, штампу и скенирање великих формата, Canon OCE
PlotWave 330 (доспева на наплату 2014.), Клима уређај Максон 18, 2
монитора Леново 22", 1 монитор Дел 22", штампач HP p1102, 2 свича TPLINK за рачунарску мрежу, набавка рачунарских компоненти за
надоградњу постојећих рачунарских конфигурација, 2 звучника за
појачање квалитата звука у Галерији, 2 ГПС уређаја за навигацију за
службена возила Архива и 6 фиксних телефона.
Остало: књиге за библиотеку (117), полу-фотеља (12), 2 заставе 1 кожна
фотеља, 2 заставе ,орман са отвореним полицама за одлагање грађе у
Читаоници, пп орман (2), итд.
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2013. године
- укупан број запослених - 53
VII-2 степен стручне
спреме
VII-1 степен стручне
спреме
VI степен стручне спреме
IV степен стручне спреме
III степен стручне спреме
I: II степен стручне
спреме

1
25
2
22
2
1

- 53 број запослених који се финансирају из буџета града
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
- број запослених који се финансирају из сопствених прихода установе
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
4. Програмски део
-укупан број реализованих програма 2012.г___5___; 2013.г____7_____
Реализован програм:
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ:
Изложбе реализоване у Галерији ИАБ-а:
1. Изложба Принц игре, Галерија ИАБ-а, 6. септембар 2013.
2. Изложба Верски објекти у Београду, Галерији ИАБ-а, 14. новембар
2013.
Изложбе реализоване у холу ИАБ-а:
1. Историјски архив Београда – 40 година од усељења у нову зграду,
хол ИАБ, 15. октобар 2013.
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за
2013. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
назив програма:
- Изложба најављена под називом 70 година после, септембар 2013.
образложење:
Изложба најављена под називом 70 година после није одржана крајем
2013. већ је њено одржавање померено за 24.01.2014. са промењеним
називом Београдски Јевреји – живот и Холокауст јер својом тематиком
пригодно обележава 27. јануар Међународни дан сећања на Холокауст.
Отварање изложбе је изазвало велико интересовање шире јавности и
изузетно је медијски испраћено (телевизија, новине, радио и web
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сајтови) што ће се приказати у Годишњем извештају установе за 2014.
годину
назив програма:
БИЛТЕН АРХИВА, други број
образложење: На стручном колегијуму је донета одлука да се Билтен
убудуће објављује на две године, а не сваке године како је првобитно
планирано ради смањења потребних трошкова (реализује се од
сопствених средстава) и ради добијања већег избора чланака на
двогодишњем нивоу.
Програми који су реализовани током 2013. године, а нису били
предвиђени Планом (са кратким образложењем)
назив програма:
1. Изложба Принц игре, Галерија ИАБ-а, 6. септембар 2013, гостовање у
Ваљеву, октобар 2013. – приређена поводом полагања урне Милорада
Мишковића, интернационалне балетске звезде и легатора Историјског
архива Београда.
2. Путујућа изложба Векови Београда /IX - XX век/, 25. септембар
2013., ОШ Никола Тесла, Винча – реализовано заједничком идејом две
градске установе културе ради упознавања млађих генерација са
историјом града Београда на нов и занимљив начин презентацијом
архивске грађе која се чува у Архиву (сарадња Историјског архива
Београда и Центра за културу Гроцка)
- да ли су током 2013. године реализовани програми који
представљају квалитативну новину у односу на устаљену програмску
шему установе
назив програма: /
образложење: /
- структура реализованих програма:
Ауторски пројекти Установе: 5
Копродукције: 2
- програми установе који су реализовани ван матичног простора
назив програма и место реализације
1.Изложба: Векови Београда /IX - XX век/са посебним сегментом
Словенци у Београду, отворена 9. априла 2013. у Љубљани, 26. јунa
2013. у Копру.
2.Изложба Логор Бањица заточеници ужичког краја, 24. април 2013.
3.Изложба у склопу међународне сарадње Словенске престонице у
2D, Престонице словенских земаља виђене кроз архивски материјал,
Париз, 6. мај 2013.
4.Путујућа изложба Векови Београда /IX - XX век/, 25. септембар
2013., ОШ Никола Тесла, Винча
5.Изложба Принц игре, гостовање у Ваљеву, октобар 2013.
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- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма
1. Изложба: Векови Београда /IX - XX век/Са посебним сегментом
Словенци у Београду, отворена 9. априла 2013. у Љубљани и 26. јуна
2013. у Копру
2. Изложба: Словенске престонице у 2D, Престонице словенских
земаља виђене кроз архивски материјал, 6. маја 2013, Париз

-

пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима
/

Детаљније о поменутим програмима (хронолошки):
1. Започети контакти 2012. године на пољу међународне и међуархивске
сарадње материјализовани су двоструким гостовањем у Словенији
(Љубљана и Копар) измењене и допуњене сталне изложбене поставке која
презентује највреднија и најатрактивнија документа из фундуса Архива
Београда.
Изложба је реализована у склопу сарадње Историјског архива Београда и
Згодовинског архива Љубљане.
Изложба

Векови Београда /IX - XX век/
Са посебним сегментом Словенци у Београду
Отварање изложбе: 9. април 2013. године, Градска
лућа Љубљана , 26. јуни 2013. Године Копар
Главни и одговорни уредник каталога: мр Драган
Гачић
Аутори изложбе: Бранка Бранковић, Олга
Латинчић, Евица Мицковић
Аутори посебног изложбеног сегмента: Ђурђија
Боровњак, Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Ирена
Колај, Владимир Мијатовић, Драгана
Митрашиновић, Мирјана Обрадовић, Исидора
Стојановић
Координатор: Слободан Мандић
Превод на словеначки језик: мр Бојан Цвелфар
Превод на енглески језик: Хана Хабјан
Графички дизајн: Ђурђија Боровњак
Графичка припрема: Владимир Мијатовић
Мултимедијална презентација: Бојан Коцев, Јелена Николић
Изложбу отворио: Зоран Јанковић, градоначелник Љубљане;
На изложбеној поставци са укупно 46 паноа у 15 тематских целина
презентована је историја Београда кроз највреднија и најатрактивнија
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документа из фундуса Архива груписана у у тематске, проблемске и
хронолошке целине.
Изложба посетиоцу пружа могућност упознавања и истраживања историје
града и његовог идентитета изграђеног на
симболичном сусрету различитих
цивилизација.
Посебан сегмент изложбе односи се на
историјске везе словеначког и српског
народа које се протежу кроз векове, под
називом Словенци у Београду.
Презентована документа груписана су
хронолошки у шест тематских целина на
15 паноа, а временски су датирана од краја
XVIII до краја XX века. Поред истакнутих
личности које су повезивале два народа као
што су: Иван Хрибар, градоначелник Љубљане, Фрања Тавчар, оснивачица
друштва југословенских сестара у Љубљани, Јоже Плечник, градитељ, Отон
Жупанчич, књижевник, Едвард Кардељ, политичар, Бојан Ступица, редитељ,
Стево Жигон, глумац, за ову прилику су посебно обрађене, у последњем
поглављу, Спомени, две личности – Даворин Јенко, композитор, и Едвард
Русјан, конструктор и пилот.
Саставни део ове изложбе су и три кратка филмска прилога са темом из
прошлости Београда.
Овај догађај представља посебно значајан културни чин који продубљује везе
два престона града Словеније и Србије, које су потврђене и потписаним
Споразумом о братимљењу између Љубљане и Београда, 24. новембра 2010.
године.
Поводом Међународног дана архива (9. јуна), омогућили смо и преузимање
електронског издања каталога изложбе на српском језику.
Гостовање изложбе у Копру
Отварање изложбе: 26. јуни 2013.
године, Атријум Покрајинског архива
Копар
Изложбу отворио: заменик
градоначелника Копра Данијел Цеп
Пред многобројним посетиоцима
поздравни говор одржала је
директорка Покрајинског архива
Копар мр Нада Чибеј, а о изложби је
говорио директор Историјског архива
Београда мр Драган Гачић.
Изложба је била отворена за посетиоце до 15. јула 2013. у Покрајинском
музеју у Копру, а након тога је предвиђено њено гостовање и у Марибору
(фебруар 2014.).
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2. Репрезентативна изложбена поставка Логор Бањица - логораши, отворена
први пут 2009. године у Галерији архива, након гостовања у Будимпешти
(2010.), Горњем Милановцу (2010.) и Чачку (2011.) 2013. године је гостовала
у Галерији Историјског архива у Ужицу.
Изложба је реализована као заједнички пројекат Историјског архива
Београда и Историјског архива Ужице под називом:

Логор Бањица
заточеници ужичког краја
Отварање изложбе: 24. април 2013.
Аутори: Евица Мицковић, Снежана Лазић
Реализација: Снежана Лазић, Јелена Митровић Коцев,
Евица Мицковић, Исидора Стојановић, Јелена Николић,
Бојан Коцев, Миодраг Гавриловић, Драган Кнежевић,
Александар Савић, Немања Спаловић, Александар
Ковачевић
Изложбу отворио: Видоје Дрндаревић, заменик
градоначелника Града Ужица
Овом изложбом, као и двотомном књигом под истим
насловом, Историјски архив Београда и Историјски архив Ужице одају
почаст жртвама Бањичког логора, али и
упозоравају на праву природу времена, система и
идеологије чији је он био производ.
Многобројним посетиоцима изложбе, обратили су
се директорка Историјског архива у Ужицу, Весна
Прљевић као и директор Историјског архива
Београда мр Драган Гачић који је истакао да нас
чудовишни злочини почињени у прошлости терају
да преузмемо одговорност за своја сазнања о
чињеницама записаним у архивској грађи. Он је
подсетио присутне да је у „Бањичким књигама“
заточеницима додељен 23.637 број од којих је
страдало 4.286.
Изложбена поставка кроз архивска документа,
књиге и фотографије прати делатност логора и
страдања његових заточеника. Посебан сегмент
изложбе чине изложена документа и други експонати везани за живот и
страдања заточеника – логораша са подручја данашњих десет општина:
Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пријепоље,
Ужице, Ужичка Пожега и Чајетина, пажљиво изабраних из фондова
Историјског архива Београда и Историјског архива Ужице.
Изложба Логор Бањица – логораши упућује посетиоца да се замисли над
судбинама сваке појединачне жртве једног дехуманизованог злочиначког
система.
3. Као плод успешне сарадње са међународном установом Форум словенских
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култура започете 2012. године, у Паризу је 6. маја 2013. отворена изложба:

Словенске престонице у 2D
Престонице словенских земаља виђене
кроз архивски материјал
На изложби су учествовали државни и градски архиви
свих словенских земаља. Кроз архивску грађу представљен
је историјски развој и знаменитости Београда, Братиславе,
Цетиња, Кијева, Љубљане, Минска, Москве, Прага, Сарајева,
Скопља, Софије, Варшаве и Загреба.
Носилац пројекта је Међународна установа Форум
словенских култура (ФСК). У раду Савета за извођење
пројекта, којим председава мр Андреја Рихтер, председник
ФСК, учествовао је и мр Драган Гачић, директор
Историјског архива Београда.Изложбу су отворили Ирина
Бокова, директорка UNESCО-а и Дејвид Лич, генерални
секретар ICA .
Представљањем својих најзначајнијих докумената на
изложби Историјски архив Београда је учествовао у
међународном културном догађају од прворазредног значаја.
У плану је гостовање изложбе у Историјском архиву Београда у априлу 2014.
4. У Галерији Архива:
изложба

Принц игре
Милорад Мишковић
Отварање: 6. септембар 2013, Дани европске баштине
Аутори: Снежана Лазић, Мирјана Обрадовић, Ђурђија
Боровњак, Јелена Митровић Коцев
Графички дизајн и припрема: Владимир Мијатовић,
Јелена Николић
Реализација: Андреја Вујичић, Бојан Коцев, Петар
Гајичић
Изложбу отворио: Јован Ћирилов
Изложба је приређена поводом полагања урне Милорада Мишковића,
интернационалне балетске звезде и легатора Историјског архива Београда.
Мишковићева уметничка каријера је неизмерно богата. Као још врло млад
играч прошао је кроз компанију Ballets des Champs Elysees, а 1956. године
основао је своју трупу Ballet Miskovic de Paris. Као директор балета и
кореограф неколико година је деловао у Америци. У свету су га звали Принц
игре. Био је омиљени партнер плејаде великих балетских звезда света: Алисје
Маркове, Жанин Шара, Ивет Шовире, Лисет Дарсонвал, Розеле Хајтауер, Зизи
Жанмер, Карле Фрачи...
Играо је у балетима Сержа Лифара и Мориса Бежара.
Добитник је Седмојулске награде за животно дело, 1992. године.Носилац је
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највишег француског одликовања Легије части и награде за животно дело A
life for dance интернационалног балетског фестивала у Мајамију.
Изложба тежи да дочара Мишковићеву
личност, његов раскошан таленат,
спољашњу и унутрашњу лепоту. На
поставци се могу видети фотографије
из балетских представа, али и
оригинални цртежи и скице разних
аутора, костими и реквизити из
његових улога, филм Ивана Јовановића
о Милораду Мишковићу, као и избор из
критика које су о њему написали
знаменити савременици (из књиге
Играти живот, ИАБ 2009).
Отварању је присуствовала супруга
Нита и породица преминулог Мишковића, уметничка елита Београда Влада
Величковић, Миодраг Табачки, Јадранка Јовановић, Милица Зајцев, Мирјана
Здравковић, Ирина Суботић, Донка Шпичек, Милица Бијевић, Марија
Јанковић, директор Фондације ММ Гордан Драговић и др. Међу њима
највећу пажњу медија је привукла некадашња партнерка Принца игре Душка
Сифниос.
Изложба je гостовала и у Галерији Народног музеја у Ваљеву у октобру 2013.
и изазвала велико интересовање.
5.Путујућа изложба
Векови Београда /IX - XX век/
у грочанским школама
Изложба је реализована сарадњом
Историјског архива Београда, Центра за
културу Гроцка и основних школа на
територији општине Гроцка, у оквиру
програма под називом „Путујуће изложбе”.
Отворена је 25. септембра 2013. у ОШ
„Никола Тесла” у Винчи, а од септембра до
децембра гостовала је у грочанским основним
школама „Илија Гарашанин” (Гроцка), „Мића
Стојковић” (Умчари), „Алекса Шантић”
(Калуђерица) и „Никола Тесла” (Винча).
Изложбом „Векови Београда (ИX–XX век)”
презентована је историја Београда на основу докумената који се чувају у
Историјском архиву Београда. Изложба посетиоцу пружа могућност
упознавања и истраживања историје града и његовог идентитета изграђеном
на симболичном сусрету различитих цивилизација. Приказује историју града
у којем су се увек преплитали утицаји великих сила и различ
итих култура као кошницу политичких врења и драматичних збивања
невидљиво повезаних у органску целину дубоких корена и дугог трајања.
Највреднија и најатрактивнија документа груписана су у тематске,
проблемске и хронолошке целине.
Изложба је забележила велику посећеност (4.500 посетилаца).
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6.У Галерији Архива:
изложба
Верски објекти у Београду
Пројекти и остварења у документима
Историјског архива Београда
Отварање: 14. новембар 2013.
Аутор: Ђурђија Боровњак
Сарадници: Исидора Стојановић, Мирјана
Обрадовић
Графичка припрема каталога и паноа:
Владимир Мијатовић
Техничка реализација: Миодраг Гавриловић,
Горан Маринковић, Иван Арсенијевић, Бојан
Коцев, Срђан Орестијевић, Вук Бабић, Немања
Чолић, Петар Гајичић
Изложбу отворио: Патријарх српски г. Иринеј, у присуству београдског
надбискупа Станислава Хочевара, муфтије србијанског Мухамеда еф.
Јусуфспахића и Рабина Јеврејске заједнице у Србији Исака Асиела
Изложба је посвећена архитектонском развоју сакралног Београда. На 32
паноа приказана је пројектна и фото-документација о верским објектима у
Београду које Историјски архив Београда чува у својим фондовима и
збиркама и обухвата период од друге половине 16. века до почетка Другог
светског рата. Поставка је допуњена појединим документима из сродних
институција и приватних колекција.
Као део слојевитог културног
идентитета београдске средине
представљени су пројекти и
остварења како водећих домаћих
тако и иностраних аутора,
архитектонски конкурси, а поједина
пројектна решења се по први пут
представљају стучној и широј
јавности.
На изложби су презентовани
Протоколи крштених, венчаних и
умрлих Српске православне цркве,
Матрикуле и Матице Римокатоличке
цркве, затим Протоколи венчаних и
умрлих Јеврејске црквене општине сефардског и ашкенаског обреда, као и
рукописна Књига фетви на османском турском језику.
Као посебан сегмент на изложби приказан је десетоминутни филм
Југословенске кинотекте о полагању камена темељца за зграду Богословије
Св. Саве (чије је подизање омело избијање Првог светског рата) који је
премијерно приказан 1. маја 1914. у биоскопу „Касина“, као и пратећа
филмска сторија о прослављању верских празника у Београду пред почетак
Другог св. рата.
Отварању изложбе присуствовали су и епископ ремезијански г. Андреј,
амбасадор Белорусије г. Чушев, проф. др Предраг Пузовић, декан
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Православног богословског факултета у Београду, проф. др Драгомир Сандо,
продекан као и бројни представници јавног и културног живота Београда.
ПУБЛИКОВАЊЕ ГРАЂЕ:

•

Каталог изложбе Beograd skozi stoletja /9. – 20. stoletje/(Векови Београда
/IX - XX век/ Словенци у Београду), на словеначком језику.

•

Електронско издање каталога изложбе Векови Београда /IX - XX век/
објављеног Поводом Међународног дана архива (9. јуна), које се може
преузети са веб сајта Архива.

•

Електронско издање каталога изложбе Верски објекти у Београду

У складу са Програмом рада за 2013. годину радило се на припреми следећих
издања:
•
•
•

ЛОГОР БАЊИЦА ЛОГОРАШИ, енглеско издање уводне студије
ПОМЕНИК жртвама Холокауста у Београду
БЕОГРАД И РУСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ 1920-1950, тематска збирка
докумената (из фондова Историјског архива Београда)
• ИЛУСТРОВАНА АУТОБИОГРАФИЈА ЛУКЕ МЛАДЕНОВИЋА
ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ АРХИВА БЕОГРАДА
У 2013. ГОДИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ МИНИСТАРСТВА
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2013. ГОДИНИ
1. Изложба „70 година после“ („Београдски Јевреји – живот и Холокауст“)
са каталогом и пратећом публикацијом „Поменик жртвама Холокауста у
Београду из архивске грађе Народног одбора I рејона града Београда“ –
Урађен истраживачки рад за припрему каталога изложбе. „Поменик
жртвама Холокауста у Београду из архивске грађе Народног одбора I
рејона града Београда“ публикације која прати изложбу и садржи
податке о свим страдалим Јеврејима чије су умрлице сачуване у грађи
Реферата за масе.
2. Објављивање дневника Косте Ст. Павловића - Пројекат је у 2013.
обухватио рад на прве две свеске дневника, писаног у периоду од 10.
марта 1945 (овим датумом завршавају се објављени Ратни дневници) до
31. децембра 1946 (укупно 336 страна). У 2013. години планирана је и
реализована прва фаза пројекта, која обухвата скенирање, штампање
скенова и прекуцавање текста дневника.
3. ЛОГОР БАЊИЦА, енглеско издање уводне студије - У овом делу
пројекта, одобреном 2013. године урађено је следеће:
- редактура и упоредна провера компатибилности података (у
текстовима различитих аутора)
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-

одабир илустрација и архивске грађе за прилоге у студији
превод текста

4. Дигитализација црквених матичних књига - У овом делу пројекта,
одобреном 2013. године урађено је следеће:
- Прикупљање и ревизија до сада доступних информативних
средстава о књигама које се чувају у Депоу.
- Установљавање "здравственог стања" књига са доношењем
препорука о њиховом лечењу по потреби.
- Разматрање и анализа података са проналажењем најефикаснијег
начина уноса података о књигама у базу података Израда модула
базе података и унос података.
- Пагинација па скенирање књига Саборне цркве "Свети Архангел
Михаило" (40 књига и 5 регистара) на одговарајућем скенеру за
књиге и бекап на носач података.
- Обрада скенова (прилагођавање величине скенова) и повезивање са
базом података. Конторола унетих података.
5. Гостовање изложбе Векови Београда /IX - XX век/ у Љубљани –
Истраживачки рад, дизајн поставке, израда паноа итд.
ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ НА
ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА:
1. Изложба: Позоришни воз за Праг отворена у
Педагошком музеју Београда, 15. априла 2013.
године, која приказује позоришну активност
Чеха у Београду до Првог светског рата. Срж
изложбе чини преко 60 позивница и позоришних
плаката који су за ову прилику прикупљени из
чешких и српских архива, библиотека и музеја,
међу којима доминирају документи обезбеђени
од стране четири институције суорганизатора
изложбе: Музеја чешке књижевности у Прагу,
Напрстек музеја афричке, азијске и америчке
културе, Историјског архива Београда и Музеја
града Београда.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА:
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:
Историјски архив Београда је активно учествовао у раду Међународне
организације за архивска истраживања ICARUS са циљем продубљивања
сарадње и учешћа у могућим међународним пројектима у области очувања
и промоције архивске грађе . Представници ICARUS-a, на састанку у
Даблину 25. јуна 2013, одлучили су да се приступи реализацији Пројекта
Архивска грађа о Првом светском рату, у којем би било важно учешће и
ИАБ-a.
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ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ:
-

У Љубљани, 9. априла 2013,
потписан је Протокол о сарадњи
архива Београда и Љубљане.

Протокол о сарадњи Историјског
архива Београда и Згодовинског
архива Љубљане потписали су
директори мр Драган Гачић и мр
Бојан Цвелфар. Потписивању у
Градској кући присуствовали су и
Зоран Јанковић, градоначелник
Љубљане, Татјана Пашић, заменица
градоначелника Београда, Катарина
Живановић, секретар за културу града Београда, Тјаша Фицко,
доградоначелница Љубљане и Матеја Демшич прочелница за културу
Љубљане.
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
И у 2013. години Архив је наставио праксу учествовања у раду
Међународних конференција из домена архивистике:
•

Међународна конференција Технички проблеми класичног и
електронског архивирања одржана у Раденцима (Словенија) 10-12.
априла 2013.

•

Конференција поводом обелeжaвaња 60-годишњицe организоване
архивске делатности у Републици Српској, 18-19. априла 2013. у Бањој
Луци која је поред пригодних свечаности обухватила и научни скуп,
пленарна излагања, изложбe архивских докумената и промоцију
архивског стручног часописа Гласник. Из Историјског архива Београда
скупу су присуствовали директор мр Драган Гачић и Олга Килибарда,
руководилац Службе заштите архивске грађе.

•

Редован годишњи састанак Међународне организације за архивска
истраживања ICARUS одржан је у Националном архиву Мадрида, 2526. новембра 2013. коме је поред руководиоца Одељења обраде и
коришћења архивске грађе Слободана Мандића присиствовао и
председник УО Архива мр Триво Инђић.
МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ:

•

Делегација Музеја холокауста из Вашингтона март 2013. у саставу: др
Раду Јоанид, директор Међународног архивског програма Центра за
напредна истраживања холокауста Меморијалног музеја, у својству
шефа делегације, Вадим Алтскан, координатор програма и госпођа
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Јудит Лепушић, из Политичког одељења Амбасаде Сједињених
Америчких Држава - могућност истраживања и копирања архивских
докумената који се односе на Холокауст током Другог светског рата,
као и форме и начини будуће сарадње између две институције
•

Др Марина Ј. Сорокина, јун 2013. представница Дома руског зарубежја
из Москве – договорени оквири могуће сарадње: протокол о сарадњи у
области научно-истраживачке и музејско-уметничке делатности;
презентација (представљање) ИАБ у Дому руске дијаспоре у другој
половини 2014/поч. 2015. год; учешће у руско-српском уметничкокултурном пројекту посвећеном 150-годишњици од рођења Николе П.
Краснова итд.

•

Колеге из Историјског архива Цеље са директором др Борутом
Батагељом

ПРИСУСТВО НА ФОРУМИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У ЗЕМЉИ:
•

Конференција – округли сто архивиста, у организацији
Архивистичког удружења/удруге Босне и Херцеговине, Хрватског
архивистичког друштва, Архивског друштва Словеније и Друштва
архивских радника Војводине одржана у Новом Саду 16-17. маја 2013.
која се бавила актуелним проблемима у архивистици са нагласком на
медијској промоцији архива.

•

IV Међународна конференција културног туризма , Учешће
културног туризма у туристичкој понуди Србије организована у
Сремској Митровици, 30. октобра 2013, у оквиру Сајма конзервације и
рестаурације Баштина 2013. Из Историјског архива Београда на
конференцији су учествовали: Ирена Колај са темом Архивска грађа
као културно наслеђе – књига Фетви, Исидора Стојановић – Културноисторијски значај очувања археолошког налазишта Сирмиум и
Снежана Лазић – Презентација архивске грађе у галерији Историјског
архива Београда – првих 10 година.

•

Друга међународна научна конференција
Наслеђе социјализма: архитектура,
урбанизам и уметност, одржана у
Архиву Србије, 27. новембра 2013, у
организацији Архива Србије, Историјског архива Београда и Форума
словенских култура. Тема скупа је била критички осврт на период
социјализма у историји, историји уметности и архитектури.

ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА:
УНИВЕРЗИТЕТСКА РАДНА ПРАКСА
Историјски архив Београда се поново укључио у програм Универзитетска
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радна пракса који успешно већ три године организује град Београд под
покровитељством Градске Управе града Београда и Универзитета у
Београду. Како су се од 2012. године у
програм укључиле и установе културе
Историјски архив Београда је и 2013.
организовао четворомесечну стручну
праксу за позицију архивисте на
сређивању и обради архивске грађе и позицију библиотекара.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ
Сајт ИАБ-а: www.arhiv-beograda.org
Интернет презентација Историјског архива Београда, која је свој web живот
започела још 2007. године, и у току 2013. редовно је ажурирана, а осим
ћириличне и латиничне верзије, сајт има и своју верзију на енглеском језику.
На сајту је тренутно преко 500 страница српског текста и120 страница
енглеског издања.
У 2013. години задржан је
постојећи web hosting код
провајдера oriontelekom, уз
бизнис пакет на windows
платформи, који
подразумева 2.000 мб
простора, неограничен број
поддомена, неограничен
фтп приступ као и
неограничен број мejл
адреса што је задовољило
тренутне потребе за даљи
развитак и допуну сајта.
Архив је претплаћен на два
провајдера орион и макс
нет чиме је омогућен flat
режим рада у интернет

окружењу 24 часа дневно за све запослене.
Корисници преко сајта могу у реалном времену претражити наше базе
података и online се информисати о попису фондова, техничкој
документацији и грађи из фондуса ИАБ-а која је аналитички обрађена у
информационом систему Архива, а доступан је и део дигитализоване грађе.

Планом и програмом рада у 2013. години у сарадњи са спољним
сарадницима урађено је ново техничко решење сајта Архива, на модуларној
ЦМС платформи заснованој на PHP технологијама, редизајнирано и
прилагођено новим потребама Архива. У складу са тим закупљен је нови
домен на линукс платформи. Сајт је у фази „пуњења“ садржаја и биће пуштен
у рад у првој половини 2014. године.
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Сајт Архива је на годишњем нивоу у 2013. забележио преко 80.000 посета.
FACEBOOK профил ИАБ-а:
www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554

Увиђајући да нови интернет сервиси, попут друштвених мрежа, представљају
потенцијално веома значајно средство за повећање присутности у јавном
простору и промоцију своје делатности, Историјски архив Београда је од
јануара 2011. године у виртуелном простору присутан и преко фејсбук
странице.
Фејсбук презентацију архива одржава неколико запослених, а уређује
Слободан Мандић и ту се на свакодневном нивоу објављују различите
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информације и занимљивости из прошлости, највише везане за Београд и за
архивску грађу која се у Архиву чува. Овај вид презентације архива показао
се као веома прикладан и успешан. Поред свакодневног повећања
виртуелног аудиторијума и анимирања публике кроз објављивање старих
фотографија, података о архивским фондовима, грађи и издањима, рубрике
Догодило се на данашњи дан, текућим активностима и др, за очекивати је да
ће на овај начин промовисана архивска делатност и богати фондови нашег
архива заинтересовати шири круг људи, нарочито млађих генерација, и
побудити у њима радозналост за коришћењем архивске грађе, али и свест о
значају и неопходности њеног чувања.
О интересовању за презентоване садржаје на ФБ презентацији сведочи и
укупан број посета страници.
До краја 2013. године за добијање информација презентованих на овај
начин, на профил се пријавило преко 8.000 људи (што је увећање за 4700
пратилаца (130 %) у односу на податак из 2012. односно).
Ова бројка, као и горе наведено, сврставају ФБ страницу Архива међу
најпосећеније и најактивније презентације, не само међу архивима, већ и
уопште међу културним институцијама у Србији, Европи и у свету.
Статистика посећености ФБ профила ИАБ-а
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5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца
(гледалаца) са упоредним
податком у односу на 2011.
годину

2012.

2013.

1.360

7.720

Структура посећености програма у
односу на врсту програма изражена
у процентима
број
програми установе

%

7720

100%

Изложба Принц игре (учествовала у
Данима европске баштине 2013.),
Галерија ИАБ-а

280

3.36%

Изложба Верски објекти у Београду

480

6.22%

~600

7.77%

Изложба Векови Београда IX-X век у
Словенији (Љубљана)

~500

6.48%

Изложба Векови Београда IX-X век у
Словенији (Копар)

250

3.24%

500

6.48%

610

7.90%

4.500

58.29%

копродукције
Изложба Словенске престонице у 2D,
Париз
програми установе ван матичног
простора

Изложба Логор Бањица, заточеници
ужичког раја
Историјски архив у Ужицу
Изложба Принц игре - Народни музеј у
Ваљеву
Путујућа изложба Векови Београда IX-X
век, грочанске школе
пројекти других установа или
појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима

/

гостовања из иностранства

/

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних
критика, приказа у медијима).
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РЕЗИМЕ
И у току 2013. године сва догађања у оквиру програмске делатности
Историјског архива Београда медији су испратили са достојном пажњом те се
наставио вишегодишњи тренд заступљености у свим врстама медија. Архив
је и 2013. био истраживачка станица за реализацију бројних новинских
чланака, публикација, документарних филмова, тв репортажа итд. О свим
догађајима обавештени су медији по већ утврђеној и разрађеној методи што
је резултирало адекватним одзивом. У складу са тенденцијом преузимања
медијског простора од стране електронских медија највећи број прилога
објављен је на сајтовима медијских кућа.
Детаљније о медијској испраћености на страни 36.
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6. Финансирање

Програмски
трошкови

Зараде

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

Одржавање

стални

одржавање

трудноће

трошкови

опреме

Структура прихода

1.994.126,40

52.017.113,20

25.119.611,91

1. Буџетска средства

1.402.000,00

43.187.187,49

14.617.420,16

- Града

1.402.000,00

43.187.187,49

14.617.420,16

3.165.730,32

УКУПНО

2.061.864,36

84.358.446,19

2.061.864,36

61.268.472,01
59.206.607,65

- Републике

2.061.864,36

- општине
2. Остали извори

592.126,40

8.829.925,71

10.502.191,75

3.165.730,32

23.089.974,18

592.126,40

8.829.925,71

10.502.191,75

3.165.730,32

23.089.974,18

- донације*
- спонзори
- приход од реализације програма
(улазнице, чланарине и др. програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у
2013.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2012. и 2013.
годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)

22

10 Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана 27.02.2014.
године
(одлуку доставити у прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
На својој трећој седници у 2014. години Управни одбор Историјског
архива града Београда прихватио је Извештај о раду ИАБ у 2013. години,
као и остала пратећа документа која је обавезан да тим поводом поднесе
Секретаријату за културу Скупштине града Београда. Извештај је позитивно
оцењен од стране чланова Управног одбора, који су том приликом у целини
изнова сагледали све проблеме ове установе и њене задатке у остваривању
интереса и потреба града Београда. Значај овакве установе за управне
послове града, његову културну политику и развијање и заштиту његовог
идентитета, као и за послове научног рада у области истраживања
националне историје био је предмет бриге целог колектива Архива и његовог
руководства, који су својим залагањем остварили све постављене циљеве и
очекивања. То се, у првом реду, односи на планирани програм редовне
делатности скупљања, обраде и заштите архивске грађе од значаја за
Београд, али и од интереса за целу Србију и друштвено-политичку и културну
регију којој она припада.
Нови Управни одбор именован је средином 2013. године, као и његов
председник мр Триво Инђић. Овај одбор се сложио да су у претходном делу
године сви послови Архива и рад његовог руководства били задовољавајући
и да је потребно наставити са програмским обавезама које је затекао.
И овом приликом морамо да искажемо своју бригу за даљи развој
пријемних и смештајних капацитета за архивску грађу, јер су они сасвим
исцрпљени, па би град Београд морао да одлучније приступи решавању овога
најургентнијег проблема. То се посебно односи на део зграде (275 m2) у
приземљу који је одлуком Скупштине града Београда из 1995. године дат на
коришћење приватној фирми, која је тај простор издавала у подзакуп. Такође
нам остају и обавезе да испунимо све задатке из програма противпожарне
заштите (што је углавном и урађено и то из сопствених средстава Архива), да
уклонимо трафо-станицу из самог објекта Архива (испод депоа) која
представља сталну опасност, да радимо на увођењу одговарајуће
климатизације коју захтевају институције овог типа, као и на формирању
заштитне ограде око целог објекта која недостаје. Архив је са посебним
залагањем директора успешно одржавао и обнављао опрему установе,
најчешће сопственим средствима, од рачунарске опреме до уређаја за
копирање.
Архив је и ове године имао обимну излагачку, издавачку и информативну
делатност (својом добро постављеном и вођеном страницом на Интернету).
Посебно запажене изложбе Архива су биле: Векови Београда (IX-XX век) у
Љубљани и Копру, Логор Бањица- заточеници ужичког краја, Словенске
престонице у 2D, Принц игре Милорад Мишковић, Верски објекти у Београду
итд. Бројни научни радници радили су на истраживању архивске грађе, а и
сам Архив је имао низ вредних пројеката ове врсте: обрада грађе Земунског
магистрата,рад на објављивању дневника Косте С. Павловића, рад
на
енглеској верзији студије о логору Бањица, рад на дигитализацији црквеноматичних књига, итд.
Међународна сарадња је знатно допринела угледу Архива и Србије, пре
свега преко стручних међународних скупова у земљи и иностранству, посета
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страних истраживача и експерата, верзијом сајта Архива на енглеском
језику, итд.
За све ове програмске задатке Архива неопходна је издашнија
финансијска подршка, што је проблем који мучи све београдске установе
културе, и за који се у наредном периоду мора наћи решење, како би се
одржала ефикасност установе, мотивација запослених и успешно одговарало
на захтеве корисника Архива. У овим тешким условима сматрамо да је
директор установе, са својим сарадницима и целим колективом, успешно
водио Архив и одговорио
свим постављеним задацима и радног и
програмског карактера.

Датум подношења извештаја
27.02.2014. године

Председник УО ИАБ-а
Мр Триво Инђић
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Оцена програма и посебне напомене директора
У 2013. години настављен је континуитет у раду Историјског архива
Београда, а углед и значај ове Установе потврђени су не само конкретним
резултатима на пољу заштите архивске грађе, већ и програмско- културним
садржајима који су промовисани најширој јавности.
Настављен је редован рад на пријему, сређивању и обради архивске грађе, на
развоју и модернизацији рада Архива као и на његовој стандардизацији и
техничкој заштити. Како је посебна брига Архива заштита архивске грађе у
настајању код стваралаца и ималаца регистратурске грађе, вршен је редован
обилазак и надзор регистратура у циљу евидентирања, пописивања и предаје
архивске грађе доспеле према законским регулативама што је видљиво кроз
постигнуте резултате.
Један од стратешких циљева Архива - интензивирање међународне сарадње
у региону и сарадња са сродним институцијама културе на заједничким
пројектима, који је покренут претходне 2012. године, успешно се остварује.
Тако је, између осталог, 9. априлa 2013. у Љубљани потписан Протокол о
сарадњи Историјског архива Београда и Згодовинског архива Љубљане. Том
приликом отворена је изложба вредне архивске грађе која се чува у Архиву
Београда под називом
Векови Београда /IX - XX век/ - Са посебним
сегментом Словенци у Београду, која је гостовала у Љубљани и у Копру.
Архив је у сарадњи са Форумом словенских земаља и државним и градским
архивима других словенских земаља припремио изложбу Словенске
престонице у 2D, која је 6. маја 2013. отворена у седишту UNESCO-a у
Паризу. Такође, представници Архива учествовали су на више међународних
конференција, а посебно треба истаћи учешће на редовном састанку
Међународне организације за архивска истраживања ICARUS у Мадриду,
новембра 2013. са темом Први светски рат.
Подржавајући напоре Градске управе града Београда и Универзитета у
Београду Архив је и ове године у оквиру програма Унверзитетска радна
пракса понудио четворомесечну стручну праксу будућим младим
архивистима. Такође, изложбом Векови Београда (IX–XX век), која је за ову
прилику и садржајно и технички прилагођена, у сарадњи са Центром за
културу Гроцка, Архив се укључио у програм под називом „Путујуће изложбе”
намењен едукацији младих основношколског узраста. Изложба је забележила
изузетну посећеност у грочанским основним школама (4.500 посетилаца).
Јавност је редовно обавештавана о активностима Архива у свим његовим
сегментима путем интернет презентације Архива (преко 80.000 посета на
годишњем нивоу), али и преко странице на друштвеној мрежи фејсбук, која
је била веома посећена током целе године и забележила двоструко већи број
поштовалаца у односу на 2012. (8.247 чланова). Као новину припремили смо
и два искључиво електронска издања: каталог изложбе Векови Београда /IX XX век/- Словенци у Београду на српском језику, објављен Поводом
Међународног дана архива (9. јуна) и каталог изложбе Верски објекти у
Београду која се могу преузети са сајта Архива.
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на
санацији електро-мреже, а нарочита пажња је усмерена ка унапређењу
инфраструктуре,
опреме
и
услова
за
нормално
функционисање
информационог система ИАБ-а са пратећом мрежном и рачунарском
опремом. Такође, током 2013. године континуирано су спровођени налози за
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извршење мера заштите од пожара за објекат Историјског архива Београда
по Решењу МУП-а број 217.1-1200/2011-07/7 од 10.01.2012. године те је
тренутно испуњена 31 од укупно 35 наложених мера. Преостале наложене
мере захтевају значајнија финансијска улагања за које Архив у овом тренутку
нема средстава, а са тим у вези упознат је Секретаријат за културу као и
Кабинет градоначелника Београда.
Важно је нагласити да је у 2013. урађен и усвојен нови Статут Историјског
архива Београда, а припремана је, и делом усвојена, обимна норматива тј
правилници из области рада и деловања. Такође, на основу раније одрађеног
Записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњењу
услова за употребу објекта ИАБ-а, приступило се подношењу захтева за
легализацију и тај поступак је у завршној фази.
Као што се из Извештаја може уочити велики део инвестиција, као и део
прорамских активности, током 2013. године, урађен је на основу сопствених
средстава. С обзиром на свеукупну неповољну финансијску ситуацију и
изгледност продужетка тог тренда, сматрам да би и оснивач требало да
изврши процену стратешких програма код свих институција културе у
Београду, а тако и у Архиву Београда, и подржи поједине пројекте у складу
са својим финансијским средствима.
Поново упозоравам, да су смештајни капацитети за архивску грађу – депои
попуњени 99%, односно остало је још око 150 дужних метара слободног
простора и то спорадично (не у континуитету). У тај преостали простор не
може да се смести целовита грађа једног озбиљнијег ствараоца односно
имаоца документације. Оваква ситуација онемогућава Архив у остварењу
једне од основних улога, трајног смештања архивске грађе. Из поменутих
разлога убудуће не можемо да преузимамо ни грађу оснивача. У последњем
преузимању, почетком 2013. године, преузето је 160 дужних метара грађе
секретаријата, а крајем 2013. записници са седница у количини од 60
дужних метара. Наглашавам да се тренд гашења фирми и пријава смештаја
грађе и даље наставља повећаним интензитетом. Стога се мора најхитније
прићи пројекту дуготрајног решења овог проблема односно смештајног
капацитета (по нашем мишљењу једино право решење је у оквиру постојећег
простора на коме се налази зграда Архива доградња, односно проширење
депоа). Краткорочно, у догледно време, потребно је приступити налажењу и
опремању привременог смештаја за преузимање архивске грађе како
оснивача тако и осталих регистратура, а то подразумева ангажовање још
једног извршиоца и продужење рока за достављање документације на увид
странкама.
На основу претходно наведеног и изнетог у Извештају о раду мишљења сам,
да је Историјски архив Београда још једном остварио успешну радну годину,
како у програмском делу тако и у својој редовној делатности.
Мр Драган Гачић,
в.д. директора Историјског архива Београда

Датум подношења извештаја
27.02.2014.

В.д. директора
___________________
Мр Драган Гачић
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ПРИЛОГ
ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2013. годину
дат је према организационој структури и стручним пословима унутар
организационих јединица:
ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТE АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА

Р.
Опис послова
Бр
1. Редован обилазак регистратура у циљу обављања

надзора и пружања стручне помоћи при сређивању
архивске грађе и регистратурског материјала на
терену
Рад
на излучивању безвредног регистратурског
2.
материјала у регистратурама

3. Доношење Листи категорија регистратурског

материјала са роковима чувања и давање
сагласности на исте
4. Преписи архивских књига из регистратура
5. Евидентирање нових регистратура
6. Редовно ажурирање електронске базе података о
стању и променама у регистратурама у надлежности
Архива

Количина
409 прегледа и
записника
386 записника и
решења;
излучено преко
36.278 дм
регистратурског
материјала
90
208 преписа
34 регистратуре
1136 ел. записа

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ - ДЕПО
Р.
Опис послова
Бр
1. Преузимање нових фондова или делова фондова
-Привреда (40)

Количина
40 фондова/
300 дужних
метара

-Преузимање легата Јована Ћирилова, Ивице
сукцесивно
Млађеновића, Тање Крагујевић, Мирољуба Тодоровић
3. Измештање фондова у депоу

710 м

4. Комплетирање и формирање досијеа фондова
преузетих у Архив
5. Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе
изложбене и издавачке делатности Архива, односно
за потребе корисника у читаоници и враћање у депо.

40
9.524 архивских
јединица
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6. Истраживање архивске грађе ради издавања
6.154 одговора
уверења у циљу регулисања радног стажа,
по захтевима
имовинско-правних односа и других јавно-правних и
приватно правних послова грађана
ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Р. Бр
Опис послова
1. Рад са корисницима микрофилма (вишедневно
истраживање сваког појединог корисника)
2. -Рестаурација и конзервација грађе Земунског
магистрата, Управе Града Београда, Општине
Града Београда

Количина
81 истраживача
196 ролни
редовно
4.420 листова

Техничка документација (планови, карте, плакати,
дипломе,слике)

304 комада

-Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником),
фиксирање и рестаурација литографија

153 комада

3. Деловодни повез оштећених књига

79 књига

4. Повез старих и оштећених књига

15 књига

5. Повез књига у полукожу и целу кожу

40 књига

6. Броширан повез књига

130 књига

7. Спирални повез

53 комада

8. Израда досијеа за спољну службу

30 комада

9. Израда специјалних кутија пресвучених у платно и
шагрин

7 кутија

10. Дигитална обрада и припрема за штампу

1.803 комада

12. Израда кутија за заштиту архивске грађе
13. Рад на техничкој припреми изложби

4.175 комада
3 изложбе

РАД СА СТРАНКАМА КРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА
Р.
Бр
1.

Опис послова
Пријем и обрада захтева

Количина
9.833 захтева
странака

Структура примљених захтева:
техничка документација

3.679 захтева

лични доходак, радни стаж

3.015 захтева
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сведочанства
житељ
решења, уговори, одузимање имовине, остало

115 захтева
178 захтева
2.846 захтева

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАДЕ И КОРИШЋЕЊA АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Р.
Бр

Опис послова

Количина

Фондови
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Фонд Заповедник полиције безбедности и службе
безбедности (BdS - Befehlschaber der
Sicherheitspolizei unh Sicherheitddienst)
- аналитичка обрада предмета у информациони
систем Јанус
Фонд НАРОДНИ ОДБОР I РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- израда спољашњих листа
- аналитичка обрада предмета ратне штете
Фонд НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- фолијација, сигнирање, израда унутрашњих листа
- аналитичка обрада предмета у бази (Јанус)
Фонд ТРГОВИНСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ
- укуцавање досијеа трговачких радњи у базу
података (Јанус)
- делимична класификација, систематизација
грађе унутар група према класификационој
шеми фонда (сређивање, печатање, сигнирање)
- обрада и унос по предметима у Јанус
- израда историјске белешке
Фонд Београдски интернационални театарски
фестивал (БИТЕФ)
-аналитичка обрада предмета у Јанусу
-класификација, попис и издвајање грађе која
припада фонду Битеф театра (разграничење
фондова)
Меомоарска грађа (МГ)
- аналитичка обрада предмета у Јанусу (за Логор
Милишићева циглама и Логор Старо сајмиште)
Попис и формирање Регистра аудиовизуелне
архивске грађе из следећих архивских фондова и
збирки:
-Легат Јелене Шантић, Легат Мирослава Мишковића,
фонд БИТЕФ, лични фонд Јована Ћирилова

377 уноса

1588

3.044 предмета
1.868 предмета
12.640 уноса
10 кутија

452 уноса
20+32 кутије и 5
књига
42 уноса

900 уноса
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Збирке , лични фондови и легати
8.
9.

10.

Збирка досијеа револуционарног радничког
покрета и НОП 1900-1946 (К)
- аналитички опис предмета у Јанусу
Збирка фотографија
- ревизија збирке
- класификација
- обрада (сигнирање, печатање,
идентификација и опис)
- унос идентификованих фотографија у Јанус
Контакти са странкама у вези коришћења
фотографија за потребе институција и појединаца
Легат Мирољуба Тодоровића
- попис и класификација
-сређивање (печатање, израда унутрашњих
листа, обележавање кутија)

11.

Лични фонд Јована Ћирилова
- класификација грађе
- сређивање фотографија
- израда унутрашњих листи
12. Легат Константина Коче Поповича и Лепосаве
Лепе Перовић
- пописивање фото албума, идентификација
личности, места и повода настанка
фотографија
- сређивање личних докумената
13. Легат Десанке Мијалковић-Стамболић
- попис и класификација
14. Легат Вање Краут
- попис и класификација
Информативна средства

9 уноса
370
фотографија

4 кутије
16 кутија (1.997
предмета)
164 кутије

26 албума
1 кутија
27 кутија
17 кутија

1.

Тематски водич архивске грађе о Првом
светском рату
- истраживање фондова и прикупљање података
-одабир и обрада докумената
2.
Попис фондова и збирки ИАБ за издање
матичног Архива Србије
- допуне и измене
Остало
Руководилац Одељења учествовао је у припреми свих
извештаја и програма рада Архива, координисао
послове унутар Одељења и између Одељења и других
организационих целина Архива, вршио
коресподенцију и контакт са другим установама и
појединцима из земље и иностранства, свакодневно
(седам дана у недељи) радио на уређивању и
ажурирању Фејсбук странице Архива.
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КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЧИТАОНИЦИ
р.бр.
опис послова
1. пријем истраживача и вођење прописаних
евиденција у електронској форми у Читаоници
2. домаћи истраживачи
3. страни истраживачи
4. истраживачких посета и унос у електронску базу

количина
674 истраживач
643
31
3.057 посета

5. истраживачке посете домаћи истраживачи

2.902 посета

6. истраживачке посете страни истраживачи

155 посета

7. издавање и враћање архивске грађе по реверсима
(инвентарне јединице)
8. техничка документација (инвентарне јединице)
9. издавање и враћање ролни микрофилма у
микрофилмској лабораторији
10. картотека грађана Београда и Земуна
11. пружање информација корисницима о архивској
грађи у читаоници, телефоном и путем
електронске поште издатих библиотечких
јединица у читаоници

4.589 инв. јединица
1.451 инв. јединица
196 ролни
6.717 картона
3.520 контаката

БИБЛИОТЕКА
Р.
Бр

Опис послова

1. набавка књига и часописа куповином, разменом и
поклоном примљени примерци
2. разменом дато другим институцијама
3. инвентарисање и техничка обрада публикација
4. урађена каталогизација у информ. систему Јанус
5. купљених публикација за Библиотеку
6. међуинституционална сарадња с архивима,
музејима, институтима Београда и Србије
7. сарадња са издавачким кућама, књижарама и
антикварима
8. консултације и помоћ у раду студенткињи на пракси
при обради периодике
9. лектура и коректура 3 публикације ИАБ-а као и 4
Правилника о раду ИАБ-а и Адресара
10. евиденција издавања на коришћење библиотечких
јединица за потребе запослених
11. издавање и стручна помоћ при обради књига из
Библиотеке Земунског магистрата

Количина
117 публикација
280 публикација
320 публ.
250 уноса
210 допуна
44 комада
470 контаката
310 контаката
479 сигнатура са
годином издања
364 стране
380 библ.
јединица
94 књиге
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ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ
Р.
Бр

Опис послова

Количина

1. Изложбена делатност:
Принц игре, Верски објекти у Београду
- истраживачки рад
- припрема текстаова и легенди
- израда плаката, банера и позивнице
- скенирање, дизајн, обрада и штампа експоната
- графички прелом текста
- израда синопсиса изложбе
- поставка изложбе
- скидање изложбе
2. Изложба: ИАБ – 40 година од усељења у нову
зграду (у холу ИАБ)
- истраживачки рад
- припрема текста и легенди
- скенирање, графички дизајн и штампање
експоната
- поставка изложбе
3. Гостовања изложби у иностранству: Векови
Београда, Престонице словенских земања
- припрема текста и легенди
- истраживачки рад на припреми експоната
- скенирање
- коресподенција
- транспорт експоната
4. Изложба:Логор Бањица – логораши,заточеници са
подручја Ужица, Принц игре – гостовање у
Ваљеву
- припрема текстова
- истраживачки рад на фондовима УГБ СП,
збиркама радничког покрета
- скенирање
- транспорт
- реализација, поставка
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА АРХИВА
СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
1. Сарадња са Архивом Србије, Историјским музејом
Србије, Институтом за новију историју Србије,
Институтом за стандардизацију, Националним
центром за дигитализацију, ПИО фондом,
Филозофским факултетом, Правно-биротехничком
школом, Народном библиотеком Србије, Гимназијом
Параћин (организована посета Архиву итд.
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2. Истраживачи из иностранства:
Alenka di Batista (ZRC SAZU , Umetnostnozgodovinski
institut), Alfredo Sasso (Universitat Autonoma de
Barcelona - одељење за савремену историју), Gruia
Badescu (University of Cambridge, Енглеска), Jill Pope
(Картон, Северна Аустралија), Julia Wildeis (Беч),
Кatarina Тodić (University, Канада), Љубан Луј
Милојевић (New York Universitiy, Канада), Maria
Franziska (Немачка), Marion Scott (Sacramento, САД),
Natalia Keigel (Универзитет Хамбурга), Sarah O Keeffe
Žabić (Охајо, САД), Veronika Viševska (Русија), Violeta
Andonova Yordanova (Бугарска), Светлана
Фаменко(Марсеј) итд.
3. Сарадња са другим архивима у Србији, учешће у
комисијама, редакцијама итд. Учешће у раду
Друштва архивских радника Србије
4. Три радника Архива је учествовало у раду Комисије
за стандарде из области информације и
документације (КС А046-2) при Институту за
стандардизацију Србије
5. Два радника Архива је похађало и завршило
Архивски течај у Архиву Србије
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

1.

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА,НАДОГРАДЊА И
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АРХИВА ЈАНУС
Како свакодневни рад Архива са корисницима
наших услуга као и рад свих служби унутар Архива
зависи и ослања се на информациони систем Јанус,
примарни посао током године био је одржавање,
адаптација и надоградња постојећих модула. Редовно
је администриран целокупан систем, извршене су
корекције кода на више модула, рађено је
прилагођавање како на апликациони сервер тако и
на сталне промене апликација до којих настаје
приликом инсталације аутоматских надоградњи.
Рађена је оптимизација база које нарастају из године
у годину ради убрзања времена одзива и претраге.
Редовно су одржаване све функције интернет
линкова, рутера, сајта и програмских модула Јануса,
као и ЛАН мрежа у Архиву.
Рачунари се редовно сервисирају у оквиру Центра у
оквиру кога се врши и набавка адекватних тонера за
штампаче. У 2013. извршено је низ надоградњи
постојећих конфигурација рачунара ради постизања
веће ефикасности.
Редовно је праћен рад са базама података и SQL
апликацијама и рађено заштитно бекаповање
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података.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Редовно је праћен и надограђиван најчешће
коришћен модул у Јанусу Обрада фондова који у
2013. бележи повећање броја уноса на годишњем
нивоу за 130% у односу на 2012. годину
Модул за прикупљање података везаних за Техничку
документацију која се чува у Архиву је редовно
одржаван. Преко сaјта Архива корисници могу online
претражити базу података и упознати се да ли се у
Архиву налази документација која им је потребна.
У складу са потребама и изменама формулара за
одговор на захтеве странака настављен је рад на
унапређењу модула Рад са странкама. Унапређена је
брзина, начин снимања података, оптимизован
поступак обраде и штампе решења по свим
типовима захтева.
У оквиру модула Спољна служба врши се
електронска евиденција свих склопљених уговора о
сарадњи. Модул је повезан и са Рачуноводством ради
евидентирања пристиглих уплата и фактура.
Модул Библиотека за унос инвентара и сигнатура
књига из Библиотеке ИАБ са неопходним описима у
складу са библиотечким стандардима
У оквиру Центра и у сарадњи са службом техничке
заштите архивске грађе вршена је дигитализација
архивске грађе за потребе Архива и странака.
Скенирање докумената, фотографија и књига,
њиховa финална обрада и штампа у различитим
димензијама, архивирање скенова и заштитно
снимање. Настављено је скенирање Збирке
фотографија и повезивање са обрадом фонда.

У надлежности Центра је и службена електронска
пошта Архива која се дистибуира и бекапује.
Тренутно је активно 30 маил налога преко текућег
хостинга тако да запослени сада самостално шаљу и
примају своју службену електронску пошту
Вебсајт Архива
Редовно је ажуриран вебсајт Архива: додавањем
нових садржаја; страница на енглеском језику;
припремљеним материјалима и илустрацијама,
унапређењем претраге; бекаповањем сајта.

22.496 уноса
аналитике

11.242 захтева
8.133 обрада
регистрованих у
систему
292 уговора

250 уноса у
2013.
10.000 скенова
(између осталог:
Матичне књиге
општине Савски
венац 6.500
скенова, за
потребе
странака 2051,
збирка
фотографија
111, за потребе
изложби итд.)
примљено 3.149
послато 1.690
(са званичног
mail налога)

480 страница
српског текста +
109 страница
енглеског
Сајт:
2.895 приступа
претрази базама
преко сајта ИАБ
споља
У оквиру Центра у сарадњи са спољним сарадницима тројезичан сајт,
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11.

12.

13.

14.

урађене су основе новог сајта Архива, урађена је
иновиран, нови
платформа, дизајн, предлог менија и садржаја и сајт садржаји
ће бити пуштен у рад у првом делу 2014.
У 2013. редовно је, од стране админстратора из
Одељења за обраду и коришћење грађе, ажурирана
facebook страница Архива са циљем популаризације
8.247 пратилаца
архивске делатности првенствено код млађе
генерације која преферира коришћење друштвених
мрежа.
Центар је учествовао у набавкама рачунарске опреме
и осталих техничких уређаја за потребе Архива
(сигурносни систем).
Подигнут је хардверски ниво опреме сервисирањем
унутар куће и набавком компоненти што је
резултирало тиме да у Архиву нема конфигурације
испод нивоа Пентијум 4, 1gb рам меморије, а и сви
монитори су величине бар 19".
Остало
-Руководилац Центра учествовао је у припреми свих
извештаја и програма рада Архива као и у
потраживању средстава од стране буџета, уз израду
бројних анализа добијених и реализованих средстава
са графичким приказима
-Центар је учествовао у припреми презентација
Архива
-Центар је редовно учествовао у пословима координације са спољним сарадницима, пословима
међународне сарадње, у ажурирању адресара Архива
и припреми штампе позивница изложби, за
новогодишње честитке итд.
-Припрема потребних материјала за све реализоване
изложбе у којима је учествовао ИАБ (скенирање,
обрада, штампа, презентација, дизајн)
Информациони систем Јанус је у току 2013. радио
непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно.

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА
Послови и радни задаци одвијају се у три групе:
1. Правни и општи послови, послови администрације, одбране и
обезбеђења.
2. Послови рачуноводства.
3. Послови физичко-техничког обезбеђења и одржавања хигијене.
•

•

У Одељењу општих послова води се евиденција o свим запосленим у
Архиву, а која се односи на њихову присутност на послу, плаћена неплаћена одсуства, годишње одморе, боловања и др. и сваког 1. и 15. у
месецу доставља се извештај Служби рачуноводства.
Одељење организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и
формулише седнични материјал и извештава Скупштину града односно
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•

•

•

•

•

•

Секретаријат за културу о њиховом раду. Током 2013. године одржанo је 2
седнице Управног одбора и 1 седница Надзорног одбора.
Одељење је у протеклом периоду било посебно активно на испуњавању
мера заштите од пожара за објекат Историјског архива Београда по
Решењу МУП-а број 217.1-1200/2011-07/7 од 10.01.2012. године те је
тренутно испуњена 31 од укупно 35 наложених мера. Преостале наложене
мере захтевају значајнија финансијска улагања за које Архив у овом
тренутку нема средстава, а са тим у вези упознат је Секретаријат за
културу као и Кабинет градоначелника Београда.
Одељење је спровело 4 јавне набавке и то:
- Јавна набавка канцеларијског материјала,
- Јавна набавка хемијских средстава и средстава за одржавање
хигијене,
- Јавна набавка услуга физичко – техничког обезбеђења и против –
пожарне заштите и
- Јавна набавка услуга вршења послова домара и хигијеничара
Потписан је Уговор о преузимању, превозу и збрињавању опасног и
неопасног отпада који је настао у процесу споствене производње са
Предузећем Ratex Comerce doo из Београда којим ће они бити у обавези да
односе сав опасан и неопасан отпад који је настао у процесу сопствене
производње Архива и на тај начин нам покрију област екологије која је
сада још једна од обавеза које ово одељење мора да прати у свом раду.
Извештај о преузимању опасног и неопсаног отпада које је у обавези да
нам по том Уговору да ово предузеће је доказ да ми поштујемо и
спроводимо Закон о отпаду и да се у складу са правилима екологије
домаћински односимо са животном средином и екологијом уопште.
Током 2013. године урађен је и усвојен нови Статут Историјског архива
Београда, а припремана је и обимна норматива-правилници за чије
усвајање дo 30.06.2013. године није било времена јер је планирано да се
око тог усвајања састане Управни одбор ИАБ-а у септембру месецу на
посебној седници. Од 21.03.2013. године у примени је и нови Ценовник
услуга Историјског архива Београда који је донео директор.
Крајем месеца марта 2013. године урађен је План интегритета за борбу
против корупције који су били у обавези да израде сви државни органи и
организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе,
јавне службе и јавна предузећа па с тим у вези и Историјски архив
Београда.
На основу раније одрађеног Записника о извршеном вештачењу о
техничкој исправности и испуњењу услова за употребу објекта ИАБ-а
одељење је приступило подношењу захтева за легализацију објекта ИАБ-а,
а по добијању стручног мишљења Градског Јавног Правобранилаштва
поднет је захтев Секретаријату за имовинско правне послове грађевинску
и урбанистичку инспекцију за покретање поступка уписа на јавној својини
на укупној површини објекта Историјског архива Београда након
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затварања отвореног дела колонаде у приземљу зграде ИАБ-а и у вези тога
очекујемо повратну информацију.
Међутим како је накнадном провером утврђено да су уписане површине у
добијеном Решењу о грађевинској и употребној дозволи од 25.07.2012.
године погрешно наведене (због учињене погрешке приликом мерења од
стране Предузећа ABA Consult doo Београд), те да се објекат ИАБ-а не
састоји од Подрума са приземљем + 2 спрата и поткровљем него да је
требало од стране Секретаријата за послове легализације да се наведе да
се објекат ИАБ-а састоји само од П+2, као и интервенције Републичког
Геодетског Завода које је увидом на терену закључило да се објекат
Историјског архива Београда не налази на парцели КП 989/9 и КП 991,
него само на парцели КП 991, у договору са свим заинтересованим
странама и то: (Историјским архивом Београда као књишким власником
новодобијеног простора, Предузећем ABA Consult doo Београд као
вештаком грађевинске струке и Лале Драганом као изувођачем радова на
изградњи новодобијеног простора), да се изврши поновно мерење и да се
након тога поднесе нови захтев за легализацију тј. добијање грађевинске и
употребне дозволе за објекат ИАБ.
Током месеца новембра и децембра 2013. године извршено је поновно
мерење новодобијеног простора и одлучено је да се почетком 2014. године
поднесе, на основу поменутих мерења, нови захтев за легализацију преко
Секретаријата за имовинско правне послове у име Историјског архива
Београда.
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности
МЕДИЈИ 2013.
Рад Историјског архива Београда у 2013. години између осталог обележило је
редовно учешће у водећим културним манифестацијама града. Пре свега
остварена је значајна Међународна сарадња реализована кроз две архивске
изложбе, настављена су програмска гостовања у сарадњи са архивима у
унутрашњости, Архив је узео учепшће и у манифестацији Дани европске
баштине 2013.. Такође, са сродним институцијама, Архив је учествовао у
бројним културним манифестацијама других организатора.
О овим активностима и раду Историјског архива Београда медији су
забележили следеће:
Изложба „Векови Београда IX–XX век“ гостовање у Словенији (Љубљана)
У склопу сарадње са Згодовинским архивом Љубљане (Zgodovinski arhiv
Ljubljana, Mestni trg 27, p.p. 1614, 1001 Ljubljana, Slovenija), Историјски
архив Београда је 9. априла 2013. године у простору Градске куће у Љубљани
(Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana) отворио изложбу Векови
Београда /IX - XX век/. Отварању изложбе присуствовали су, између осталих,
Њ.Е. амбасадор Републике Србије у Словенији, господин Александар
Радовановић, заменица градоначелника Београда Татјана Пашић, градска
секретарка за културу Катарина Живановић и градоначелник Љубљане
господин Зоран Јанковић који је и отворио изложбу.
Овом приликом потписан је и Споразум о сарадњи између Архива Љубљане и
Архива Београда.
Као догађају који представља значајан културни чин који продубљује везе
два престона града Словеније и Србије медију су, како београдски тако и
љубљански, посветили посебну пажњу:
Агенција „Бета“, детаљан извештај са отварања изложбе под насловом „У
Љубани отворена изложба Историјског архива Београда“, 10. април 2013.
Сајт Гласа јавности, текст под називом "У Љубљани отворена изложба
Историјског архива Београда“, 10. април 2013.
Блиц, рубрика Култура, информација о изложби Историјског архива Београда
у Љубљани: „Векови Београда (IX–XX век)“, 11. април 2013.
Привредни преглед, рубрика Београд, репортажа о изложби под насловом
„Изложба београдског архива у Љубљани“, 11. април 2013.
Сајт града Београда, рубрика Беоинфо Вести, опширан прилог са отварања
изложбе, са видео материјалом под насловом „Потписан споразум о сарадњи
између Архива Љубљане и Архива Београда“, 12. април 2013.
Сајт Аладин, вест о отвартању изложбе „У Љубани отворена изложба
Историјског архива Београда“, 12. април 2013.
Сајт Међународни Радио Србија, опширан текст са видео прилогом о
отварању изложбе под насловом „Изложба Историјског архива у Љубљани“,
12. април 2013.
Сајт амбасаде Републике Србије у Словенији, „Изложба Историјског архива
Београда под називом „Векови Београда IX–XX век“ – прилог са отварања
изложбе са фотографијама
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Сајт Словенија инфо, рубрика Културни инфо центар Љубљана, вест о
гостовању изложбе Историјског архива Београда у Градској кући у Љубљани,
10. април 2013.
Сајт Napovednik, Otvoritev razstave "Beograd skozi stoletja", 10. април 2013.
Сајт града Љубљане, опширнији текст са отварања под насловом „V
Zgodovinskem atriju Mestne hiše je na ogled razstava „Beograd skozi stoletja“, 10.
април 2013.
Сајт Згодовинског архива Љубљане, "Beograd skozi stoletja", опширнији текст
најаве отварања изложбе , 10. април 2013.
Сајт Национални савет словеначке националне мањине, најава догађаја под
насловом
„Beograd skozi stoletja – razstava v Ljubljani“, 10. април 2013.
ТВ прилози на вестима у вечерњим терминима на РТВ Словенији и
Телевизији Студију Б
Гостовање у Словенији (Копар)
Гостовање изложбе Историјског архива Београда Векови Београда /IX – XX
век у Корпу представља наставак сарадње започете са Згодовинским
архивом Љубљане са којим је потписан Протокол о сарадњи а коме је
претходио Споразумом о братимљењу ова два града из новембра 2010.
године.
Изложбу су Историјски архив Београда и Покрајински архив Копар свечано
отворили у среду, 26. јуна 2013, у атријуму Покрајинског музеја Копар.
Изложбу је пред многобројним посетиоцима отворио Данијел Цеп, заменик
градоначелника Копра, поздравни говор одржала је мр Нада Чибеј, директор
Покрајинског архива Копар, а о изложби је говорио мр Драган Гачић,
директор Историјског архива Београда. Отварању изложбе присуствовали су,
између осталих, и протојереј-ставрофор Тома Ћирковић, парох копарски, и
Катарина Томић, други секретар при Амбасади Републике Србије у
Словенији.
О овом догађају медији су забележили следеће:
Сајт амбасаде Републике Србије у Словенији, „Изложба Историјског архива
Београда под називом „Векови Београда IX–XX век“ у Копру“ – исцрпан
прилог са отварања изложбе са фотографијама
Сајт Министарства иностраних послова Републике Србје, детаљан прилог са
отварања изкожбе под називом „Векови Београда у Копру“, 26. јун 2013.
Сајт Regional obala, опширан прилог са отварања под насловом „Odprli
razstavo Beograd skozi stoletja“, 27. јун 2013.
Сајт РТС, детаљан извештај са отварања изложбе под називом „Векови
Београда у Копру“, 28. јун 2013.
Сарадња са Центром за културу Гроцка
У оквиру сарадње Историјског архива Београда и Центра за културу Гроцка
изложба Историјског архива Београда Векови Београда /IX – XX век
представљена је у оквиру програма Путујуће изложбе и Програма посвећеног
Данима европске баштине.
Изложбу су ученицима свечано представили и отворили мр Драган Гачић,
директор Историјског архива Београда, Драгољуб Гачић, директор ОШ

39

„Никола Тесла“ и Бојан Милосављевић, в.д. директора Центра за културу
Гроцка.
У периоду септембар – децембар 2013. изложба је у сегментима гостовала у
школама са територије општине Гроцка (ОШ „Илија гарашанин“ Гроцка, ОШ
„Мића Стојковић“ Умчари, ОШ „Алекса Шантић“ Калуђерица и ОШ „Никола
Тесла“ Винча) при чему је након завршеног циклуса гостовања поклоњена ОШ
„Никола Тесла“ као стална поставка.
О овом догађају медији су забележили следеће:
Сајт града Беогтрада, рубрика Беоинфо вести, опширан текст о отварању
изложбе и сарадњи Историјског архива Београда и Центра за културу Гроцка
– „Путујућа изложба „Векови Београда (IX–XX век) у грочанским школама“,
24. септембар 2013.
Сајт 24 сата, опширнија најава догађаја под насловом „Путујућа изложба
„Векови Београда од сутра гост грочанских школа“, 24. септембар 2013.
Сајт Аладин, најава догађаја под насловом „Путујућа изложба „Векови
Београда (IX–XX век) од сутра у грочанским школама“, 24. септембар 2013.
Сајт Наша Гроцка, детаљан прилог са отварања под називом „Отворена је
путујућа изложба „Векови Београда (IX–XX век)“, 25. септембар 2013.
Изложба „ЛОГОР БАЊИЦА - Заточеници ужичког краја 1941 – 1944“
У оквиру обележавања 65 година постојања и рада Историјског архива
Ужице, 24. априла 2013. у Галерији Историјског архива Ужице отворена je
изложба Историјског архива Београда ЛОГОР БАЊИЦА - Заточеници ужичког
краја 1941 – 1944. Изложбу је отворио Видоје Дрндаревић, заменик
градоначелника Града Ужица а о изложби су говорили мр Драган Гачић,
директор Историјског архива Београда и Весна Прљевић, в.д. директора
Историјског архива Ужице.
Заједнички пројекат Историјског архива Београда и Историјског архива
Ужице, односно гостовање изложбе о Логору Бањица изазвало је велико
интересовање локалног становништва а медији су забележили следеће:
Сајт Вести инфо – Вести златиборског округа, опширнији текст са отварања
изложбе под насловом „Изложба о злогласном логору: И Ужичани гинули на
бањичком стратишту“, , 24. април 2013.
Сајт Друштва историчара Ужице, информација о отварању изложбе са
галеријом фотографија, 25. април 2013.
Сајт Уједињени региони Србије – Ужице, текст Изложба Логор Бањица –
Заточеници ужичког краја
Сајт Златибор.тв, текст о Изложби Логор Бањица – Заточеници ужичког краја
Изложба „Словенске престонице у 2D – Престонице словенских земаља
виђене кроз архивски материјал“
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У оквиру организације Форум словенских култура (ФСК) а у сарадњи са
градским, регионалним и државним архивима свих тринаест градова
словенских земаља (Београда, Братиславе, Цетиња, Кијева, Љубљане, Минска,
Москве, Прага, Сарајева, Скопља, Софије, Варшаве и Загреба) Историјски
архив Београда учествовао је на изложби"Словенске престонице у 2Д –
Престонице словенских земаља виђене кроз архивски материал" и кроз
архивску грађу представио историјски развој и знаменитости Београда.
Изложба је отворена Паризу 6. маја 2013. у просторијама УНЕСЦО-а а
отворили су је Ирина Бокова, директорка УНЕСЦО-а и Дејвид Лич,
генерални секретар ИЦА.
О овом догађају медији су објавили следеће:
Сајт Танјуга, најава догађаја под насловом „Историјски архив Београда
учествује на изложби у Паризу“, 05. мај 2013.
Сајт Б92, рубруика Култура, најава догађаја под насловом „Историјски архив
Београда на изложби у Паризу“, 05. мај 2013.
Сајт листа Актер, најава догађаја под насловом „Историјски архив Београда
на изложби у Паризу“, 05. мај 2013.
Данас, рубрика Београд, опширна најава о отварању изложбе под насловом
„Историјски
архив учествује на изложби у Паризу“. 6. мај 2013.
Блиц, рубрика Београд – Вести, најава изложбе под насловом „Историјски
архив у Паризу“, 6. мај 2013.
Сајт РТВ, најава догађаја под насловом „Историјски архив Београда на
изложби у Паризу“, 06. мај 2013.
Сајт Међународни радио Србија, објавио је информацију о отварању изложбе
под насловом „Историјски архив Београда на изложби у Паризу“, 06. мај
2013.
Сајт Гласа јавности, најава догађаја под насловом „Историјски архив
Београда на изложби у Паризу“, 06. мај 2013.
Сајт Унеска, секцја Догађаји, информација о изложби под насловом „Slavic
Capitals in 2D“, 07. мај 2013.
Привредни преглед, рубрика Београд, опширнија информација о изложби
под насловом „Историјски архив Београда у Паризу“, 7. мај 2014.
Сајт Б92, рубрика Култура, информација о отварању изложбе под насловом
„Историјски архив Београда на изложби у Паризу“, 07. мај 2013.
Сајт Политике – рубрика Култура, текст поводом промоције монографије о
Милораду Мишковићу „Играти живот“ у Ваљеву, у издању Историјског
архива Београда: „Сузе у Ници, аплаузи у Ваљеву“, 12. јун 2013.
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Сајт Вечерње новости текст под поводом смрти Милорада Мишковића, „In
memoriam: Збогом, принче игре!“, 23. јун 2013.
Изложба „Принц игре / Милирад Мишковић (Ваљево 1928 – Ница 2013)“
Поводом смрти великог међународног балетског уметника и легатора
Историјског архива Београда, Милорада Мишковића, и преношења урне са
његовим посмртним остацима из Нице и полагања у Алеју заслужних грађана
у Београду, Историјски архив Београда приредио је спомен-изложбу „Принц
игре / Милирад Мишковић (Ваљево 1928 – Ница 2013)“. О изложби је на
отварању говорио Триво Инђић, председник Управног одбора Историјског
архива Беохграда а изложбу је отворио Јован Ћирилов.
Овим поводом у медијима су објављени следећи прилози:
Политика, рубрика Култура, текст о животу и раду Милорада Мишковића
поводом полагања урне М. Мишковића у Алеју заслужних грађана на Новом
гробљу у Београду и отварању спомен-изложбе у Историјском архиву
Београда под називом „Милорад се вратио кући. После полагања урне нашег
највећег балетског уметника, биће отворена изложба посвећена њему и
његовом делу“ 5. септембар 2013.
Сајт Општине Нови Београд, рубрика Вести, најава изложбе под насловом
Изложба „Принц игре – Милорад Мишковић (Ваљево 1928 – Ница 2013) коју
приређује Историјски архив Београда, 5. септембар 2013.
Курир, најава полагања урне Милорада Мишковића у Алеју заслужних
грађана у Београду и отварања спомен-изложбе у Историјском архиву
Београда под називом „Милорад Мишковић – Последњи испраћај“, 6.
септембар 2013.
Вечерње новости, рубрика Клтура, текст о изложби под насловом
„Незаборавни играч – Изложба о Милораду Мишковићу у Историјском архиву
Београда“, 6. септембар 2013.
Сајт Б92, рубрика Култура, детаљна вест са отварања изложбе под насловом:
„Изложба о Милораду Мишковићу у архиву БГ-а“, 6. септембар 2013.
Сајт My City, вест о изложби: „Отворена изложба „Принц игре / Миклорад
Мишковић“ у Галерији Историјског архива, 6. септембар 2013.
Сајт Блиц-а, репортажа са отварања изложбе под насловом „Отворена
изложба „Принц игре / Милорад Мишковић“ у Галерији Историјског архива“,
6. септембар 2013.
Сајт Народног позоришта у Београду, рубрика Вести, текст са галеријом
фотографија под насловом „У част великом играчу Милораду Мишковићу“
поводом полагања његове урне у Алеју заслужних грађана у Београду и
отварања изложбе, 6. септембар 2013.
Сајт РТС-а, текст са отварања изложбе под насловом: Изложба у част „Принца
игре“, 6. септембар 2013.
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Блиц, рубрика Култура, репортажа о изложби под насловом „Милорад од
Ваљева до Нице. Изложба о великом балетану“, 7. септембар 2013.
Сајт Дневника, рубрика Култура, текст „Прометеј запалио Париз“ о животу и
раду М. Мишковића поводом преноса његових посмртних остатака у Алеју
заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, 8. септембар 2013.
Сајт листа Актер, текст „Балетски играч Милорад Мишковић Принц игре“
поводом преноса посмртних остатака М. Мишковића у Алеју заслужних
грађана на Новом гробљу у Београду и отварању спомен-изложбе у
Историјском архиву Београда, посвећене његовом лику и делу, 8. септембар
2013.
гостовање у Ваљеву
Изложба „Принц игре / Милирад Мишковић (Ваљево 1928 – Ница 2013)“
гостовала је у Ваљеву, у родном граду Милорада Мишковића и отворена 1.
октобра 2013. у Галерији Народног музеја Ваљево.
О овом догађају обавестили су локални медији:
Сајт града Ваљева, „Отварање изложбе принц игре / Милорад Мишковић“,
најава изложбе, 8. октобар 2013.
Сајт града Ваљева, Ваљево on line, најава изложбе, 11. октобар 2013.
Политика, рубрика Култура, текст о животу и делу Милорада Мишковића
поводом отварања изложбе Историјског архива Београда у Ваљеву под
називом „Принц игре поново у завичају“, 21. октобар 2013.
Видео прилог са отварања локалне „Марш ТВ“
Изложба „Верски објекти у Београду – Пројекти и остварења у
документима Историјског архива Београда“
Изложбу „Верски објекти у Београду – Пројекти и остварења у документима
Историјског архива Београда“ посвећену архитектонском развоју сакралног
Београда, у Галерији Исторујског архива Београда 14. новембра 2013.
отворио је, у присуству београдског надбискупа Станислава Хочевара,
муфтије србијанског Мухамеда еф. Јусуфспахића и Рабина Јеврејске
заједнице у Србији Исака Асиела, патријарх српски г. Иринеј. О изложби је
говорио мр Драган Гачић а отварању су међу многобројним представницима
културног и јавног живота присуствовали и епископ ремезијански г. Андреј,
Њ. Е. амбасадор Белорусије г. Чушев, проф. др Предраг Пузовић, декан
Православног богословског факултета у Београду, проф. др Драгомир Сандо,
продекан Православног богословског факултета у Београду и др.
Бројним одазивом медија забележено је следеће:
Сајт Новинска агенција Танјуг, детаљан извештај са отварања изложбе под
насловом „Верски објекти у Београду“, са галериојом фотографија и видео
прилозима, 14. новембар 2013.
РТВ Студио Б, Вести у 21:00h, и субота у 9:00h детаљна вишеминутна
репортажа са отварања изложбе. Објављени делови говора патријарха
српског г. Иринеја, и мр Драгана Гачића, директора Историјског архива
Београда, као и преглед изложбене поставке.
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Сајт Вести РС – Вест о најави изложбе: „Историјски архив Београда: Верски
објекти у Београду, 15. новембар 2014.
Сајт Скупштине града Беоинфо вести, Вест о најави изложбе под насловом
„Изложба Верски објекти у Београду – пројекти и остварења у документима
историјског архива Београда“, 13. новембар 2013.
Сајт Б92, рубрика Култура, Вест о најави изложбе: „Изложба о сакралном
развоју Београда“, 13. новембар 2013.
Вечерње новости – насловна страна и у оквиру рубрике Београд текст
„Историју пише и вера. Патријарх српски Иринеј јуче отворио изложбу
посвећену сакралим објектима у Београду“. Текст даје кратак преглед
постваке, делове говора патријарха српског Ириниа и мр Драгана Гачића,
директора Историјског архива Београда, као и обавештење да су изложби
присусвовали и угледни гости из свих верских заједница.
Блиц – рубрика Вести вест о отварњу изложбе под насловом „Историјски
архив: Изложба о верским објкетима“, 14. новембар 2013.
Сајт Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе
републике Србије –рубрика Вести: „Верски објекти у Београду – Изложба у
Историјском архиву“, 14. новембар 2013.
Сајт Српске православне цркве – детаљан приказ изложбе са галеријом
фотографија под насловом: „Верски објекти у Београду. Пројекти и остварења
у документима Историјског архива Београда. Изложбу данас отворио Његова
Светост Паријарх српски г. Иринеј“, 14. новембар 2013.
Политика, у оквиру рубрике Београдска хроника, детаљан приказ изложбе и
текст о изложби под насловом „Верски мозаик београдске историје. Изложба у
галерији Историјског архива града кроз призму градње и нестанка богомоља
дочарава промене у српској престоници од 16. до 20, века“, 15. новембар
2013.
Сајт РТС-а – Вест о отварању изложбе „Верски објекти у Београду“, 13.
новембар 2013.
Сајт Аладин – рубрика Култура и религија, вест под насловом: „Верски
објекти у Београду – Пројекти и остварења у документима Историјског
архива Београда“, 13. новембар 2013.
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