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Савет за науку и културу владе ФНРЈ
1950–1953
– установа и њена архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: У прилогу су дате основне информације о установи, творцу архивског фонда Савету за науку и културу Владе
ФНРЈ и о архивској грађи самог фонда. Рад је настао на основу
Историјске белешке састављене приликом архивистичке обраде
фонда.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: култура, просвета, наука, архивска грађа, Савет за науку и културу Владе ФНРЈ, организациона структура,
историја институције.

Слика Југославије око 1950. године: изолација, притисак СССР-а и земаља „народне демократије“. Бојажљиви контакти са Западом уз обострано
неповерење, напуштена градилишта гигантских објеката чија је изградња
предвиђена првим петогодишњим планом, Голи оток као парадигма партијско-полицијске репресије. Сиромаштво и глад. Политбиро ЦК КПЈ, стварна
власт у земљи, закључио је да доследно спровођење совјетског модела изградње социјализма, то јест потпуна централизација управе, потпуна контрола над стваралаштвом и насилна колективизација нису биле мере којима
је Југославија могла да изађе из кризе. Партијски теоретичари су, позивајући се на изворни марксизам, кренули у потрагу за новим путевима изградње
социјализма. Тако се, на нивоу читавог друштва, развио концепт радничког
самоуправљања, док је на нивоу државне управе започет процес децентрализације и, како се веровало, дебирократизације.1
1

Радничко самоуправљање, које су партијски идеолози истицали као главни допринос
Југославије развоју социјализма, било је од почетка осуђено на неуспех: док су радници веровали да управљају, стварну власт задржала је све бројнија партијска бирократија, која је децентрализацијом државе и привреде добијала све изразитији национални,
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Установа
Током прве половине 1950. године донето је више правних аката којима је, у циљу децентрализације, реорганизована државна управа. Укинуто је
више министарстава и основани су савети, комитети и дирекције, како би се
у државној администрацији, нарочито оном њеном делу који је руководио
привредом, створили услови за спровођење у живот Основног закона о
управљању државним привредним предузећима и вишим привредним удружењима од стране радних колектива, тј. како би заживело самоуправљање.2 Савети су замишљени као тела која су вршила координацију рада савезних и републичких органа управе. Доносили су решења о правилницима,
наредбама и другим општим прописима за које су били надлежни. Влади
ФНРЈ подносили су предлоге предрачуна и плана, давали опште смернице у
погледу остваривања делатности у својој грани. Поништавали су акта републичких органа која су била у супротности са важећим савезним прописима.3
Савет за науку и културу Владе ФНРЈ основан је 24. маја 1950. указом
Владе ФНРЈ, у циљу руковођења пословима просвете, науке и културе из
надлежности савезне управе и ради координирања рада републичких органа, надлежних за исте послове.4 На његовом челу налазио се председник Родољуб Чолаковић, у рангу министра Владе ФНРЈ. Како су савети замишљени као колективно тело, Савет за науку и културу чинили су још председник Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ и републички министри задужени за ресоре просвете и културе.5 Савет је пратио и усмеравао рад републичких установа просвете, науке и културе, прикупљао је и обрађивао
статистичке податке из ових области, руководио је подручним установама;
преко Савета су успостављани и одржавани контакти са научним, образовно-васпитним и уметничким установама у иностранству и страним културним и научним радницима.6 Савет је због честих реорганизација државне
управе обављао, поред редовних послова који проистичу из самог назива
установе, још и послове неких укинутих органа управе. Тако је августа
1950. преузео послове укинутог Комитета за фискултуру, априла 1951. укинутог Комитета за кинематографију, а марта 1952. преузео je послове ради-
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регионални и локални карактер. Процес постепеног распадања југословенске државе
започео је јачањем локалних партијских моћника, којима је самоуправљање отворило
простор за злоупотребе свих врста.
Lj. Korać, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji 1943–1978, Zagreb 1981, 180.
Указ о реорганизацији Владе Федеративне Народне Републике Југославије, Службени
лист ФНРЈ, бр. 18, 7. април 1951. Lj. Korać, Organizacija…, 181.
Указ о укидању Министарства за науку и културу Владе ФНРЈ и о оснивању Савета за
науку и културу Владе ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр. 38, 24. мај 1950.
АЈ- Савет за науку и културу Владе ФНРЈ (317), фасц. 8, јед. описа 22, Правилник о организацији и раду Савета за науку и културу Владе ФНРЈ, чл. 2, 21. новембар 1950.
Исто.
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одифузије и радиофикације од укинуте Дирекције за информације.7 Једно
време били су у делокругу Савета и послови графичке индустрије,8 али су
априла 1952. пребачени у делокруг Савета за индустрију и грађевинарство.9
Законом о спровођењу Уставног закона, од 15. јануара 1953, престао
је да ради Савет за науку и културу Владе ФНРЈ и његови су послови пренети у надлежност тада основаног Савезног извршног већа. Неко време није
постојала посебна установа у оквиру савезне управе која се бавила пословима бившег Савета, али је тај проблем решен именовањем секретара за питања
просвете у администрацији Савезног извршног већа, 17. марта 1953. године.10
Организациона структура Савета за науку и културу Владе ФНРЈ може се реконструисати на основу сачуване архивске грађе установе. Савет за
законодавство и изградњу народне Власти ФНРЈ, на седници одржаној јула
1950, донео је Решење о унутрашњој организацији Савета за науку и културу Владе ФНРЈ. Према овом акту, савет се састојао од следећих организационих јединица:
1) Кабинет председника Савета, којим је руководио министар – председник Савета;
2) Организационо-кадровски сектор, којим је руководио секретар, а
састојао се од
а) Одељења за организацију и систематизацију
б) Одељења за персоналне послове
в) Одељења за правне послове
г) Одељења рачуноводства
д) Одељења економата
ђ) Одељења архиве
е) Одељења библиотеке
ж) Одељења плана кадрова, уписа и мреже
з) Одељења наставних средстава
и) Одељења инвестиција Савета и
ј) Бироа за статистику
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Lj. Korać, Organizacija…, 347.
Решење о одређивању грана делатности Савета за науку и културу Владе ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр. 50, 16. август 1950.
Решење о преносу гране делатности 128 графичка индустрија у гране делатности Савета за индустрију и грађевинарство Владе ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр. 24, 26.
април 1952.
Решење о постављењу секретара у администрацији Савезног извршног већа, Службени
лист ФНРЈ, бр. 12, 18. март 1953.
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3) Сектор за фискултуру, којим је руководио помоћник министра, а који су чинили
а) Група за наставу и кадрове
б) Одељење за материјална питања и
в) Биро за објекте, инвестиције и пројекте
4) Сектор за просвету, којим је управљао помоћник министра, а који је
обухватао
а) Одељење за предшколско и ваншколско васпитање
б) Одељење за опште образовање и
в) Одељење за стручно образовање
5) Сектор за високе школе, науку и уметност, којим је руководио помоћник министра, а састојао се од
а) Одељења за науку
б) Одељења за високе школе
в) Одељења за уметност
г) Одељења за уметничке школе и
д) Одељења за културне везе са иностранством.11
Под управом савета налазио се већи број подручних установа које су
углавном већ биле под руководством савезних органа управе, задужених за
послове просвете, науке и културе (Министарство просвете ФНРЈ, Комитет
за културу и уметност, Комитет за школе и науку и Министарство за науку
и културу). Подручне установе биле су:
1)
Пословница за културно-уметничке приредбе
2)
Југословенско драмско позориште
3)
Виша политичка школа
4)
Институт друштвених наука
5)
Дом слушаоца Института друштвених наука
6)
Државни институт за фискултуру
7)
Дом студената Државног института за фискултуру
8)
Јасле Државног института за фискултуру
9)
Сеизмолошки завод ФНРЈ
10)
Савезни институт за заштиту споменика културе
11)
Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб
12)
Државне мајсторске радионице ликовних умјетности, Загреб
11

АЈ-317-8-22, Решење о унутрашњој организацији Савета за науку и културу Владе
ФНРЈ, 14. јул 1950.

Иван Хофман, Савет за науку и културу владе ФНРЈ 1950–1953

25

13)
Државне мајсторске радионице ликовних уметности, Београд
14)
Институт за оцеанографију и рибарство, Сплит.12
У склопу анализе организационе структуре Савета за науку и културу,
треба се осврнути и на његово регистратурско пословање. Како је запажено
прегледом књига евиденције, акта свих организационих јединица завођена
су у јединствене деловодне протоколе, у зависности од степена поверљивости – у строго поверљиви, поверљиви и општи деловодни протокол. Архивирана су по систему „број на број“ и делом склапана у досијеа о различитим питањима. Изузетак представљају акта Одељења за културне везе са
иностранством: она су завођена у посебне књиге евиденције и посебно архивирана, по систему „број на број“ или у досијее. Организациона структура Савета није претрпела никакве измене до његовог укидања јануара 1953. године.

Архивска грађа – архивистичка обрада
Архивска грађа Савета за науку и културу Владе ФНРЈ чува се у Архиву Југославије, под редним бројем 317. Архив ју је преузимао у три наврата. Први пут маја 1953, по укидању установе, када је тадашњи Државни
архив преузео део докумената, смештених у 21 фасциклу (радило се о различитим статистичким прегледима). Други пут је примопредаја извршена
јула 1968. када је Архив Југославије преузео 23 фасцикле (2 метра грађе) од
Сервиса за административно-рачуноводствене послове СИВ-а. Најзад је
Сервис за биротехничке послове предао Архиву преосталу грађу фонда
априла 1987.13
Укупна количина грађе на почетку архивистичке обраде била је 15,55
м (21 књига евиденције дужине 0,85 м и 150 фасцикли документарне грађе
дужине 14,70 м). После валоризације, у фонду је остало 10,45 м архивске
грађе. Број административних књига остао је непромењен (21 књига – 0,85
м). Сама документарна грађа заузима 9,60 м и смештена је у 100 фасцикли.
Документа која нису прошла валоризацију проглашена су за безвредан регистратурски материјал и као таква су трајно издвојена из фонда. Граничне
године грађе су 1945–1953.
Приликом архивистичке обраде фонда Савет за науку и културу Владе ФНРЈ пошло се чињенице да је организациона структура творца фонда
позната и да је била постојана. Обрађивач се стога определио за принцип
организационе структуре ствараоца фонда. Применом овог принципа за
сређивање значајно је олакшано претраживање података. Приликом класификације поштована је подела грађе по степену поверљивости која је извршена у регистратури и грађа је прво подељена на две опште класификационе групе:
12
13

Исто.
АЈ-Досије о фонду Савет за науку и културу Владе ФНРЈ (317).

26

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2006.

I. Поверљива архива
II. Општа архива
Унутар обе опште класификационе групе, грађа је подељена на основне класификационе групе, при чему свака од њих обухвата по један сектор
Савета за науку и културу и носи његов назив. Стога, калсификациони план
има следећи облик:
I. Поверљива архива
1) Кабинет председника Савета
2) Организационо-кадровски сектор
3) Сектор за физичку културу
4) Сектор за просвету
5) Сектор за високе школе, науку и уметност
II. Општа архива
1) Кабинет председника Савета
2) Организационо-кадровски сектор
3) Сектор за физичку културу
4) Сектор за просвету
5) Сектор за високе школе, науку и уметност
Административне књиге су остале посебна целина.
Унутар основних класификационих група извршена је подела на подгрупе и јединице описа, по различитим принципима. На пример, обимна
подгрупа Одељење за културне везе са иностранством подељена је на више јединица описа по географском принципу (Везе са Француском, Везе са
Швајцарском итд.) и по тематском принципу (Турнеје фолклорних ансамбала, Међународни фестивали и сл.). Ради пружања што квалитетније информације о садржају фонда урађен је, као основно информативно средство, сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним
и тематским индексом.
Унутар фонда сачувани су документи различите врсте: извештаји, елаборати, реферати, стенографске белешке, статистичке табеле, молбе, жалбе,
циркулари и други. Највећи број докумената писан је на језицима народа
Југославије. Преовлађује српскохрватски, а акта настала у словеначким и
македонским установама писана су словеначким, односно македонским језиком. Део докумената, настао као плод контаката Савета за науку и културу са установама и појединцима из иностранства, писан је страним језицима. Преовлађују енглески, француски и немачки језик, али су поједини документи писани и неким другим језицима: италијанским и шпанским на
пример. Грађа је добро очувана.
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Архивска грађа – значај
Значај архивске грађе фонда Савет за науку и културу Владе ФНРЈ је
двојак. С једне стране, она представља извор првог реда за проучавање директивне, агитпроповске фазе културне политике социјалистичке Југославије, а са друге сведочи о постепеним променама у културној политици, насталим под утицајем сукоба са Информбироом (од Трећег пленума ЦК КПЈ,
1949). Ова дихотомија произашла је из чињенице да је администрација Савета за науку и културу преузела регистратурски материјал претходних савезних установа просвете и културе (Министарства просвете ФНРЈ, Комитета за културу и уметност при Влади ФНРЈ, Комитета за школе и науку
при Влади ФНРЈ и Министарства за науку и културу Владе ФНРЈ) и од те
грађе правила је досијеа о свим битним питањима у својој надлежности.14
Помоћу њих може да се прати развој неке појаве у временском распону од
1945. до почетка 50-их година XX века. Добар пример је досије који чине
реферати, стенографске белешке и резолуције Првог конгреса Савеза ликовних уметника Југославије из 1947. и Другог конгреса исте струковне организације из 1950.15 Ова околност објашњава и извесну мањкавост фондова који су претходили Савету.
У фонду је сачувана грађа која сведочи о разгранатим културно-просветним везама ФНР Југославије са многим земљама и међународним организацијама, о учешћу југословенских уметника и стручњака на различитим
фестивалима и научним скуповима у иностранству.16 Велики део архивске
грађе односи се на универзитете у ФНРЈ. Нарочито атрактивна документа
из ове области представљају идеолошко-политичке карактеристике професора и асистената факултета Београдског универзитета и Загребачког свеучилишта.17 Већа количина архивске грађе односи се на питања просвете.
Сачувани су бројни елаборати и извештаји о општим просветним приликама у ФНРЈ, почев од 1945. године, о циљевима и задацима просвете у новом, социјалистичком друштву, наставним плановима и програмима и уџбеницима који су више или мање усклађени са идеолошким потребама влада-
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Важно је напоменути да нема дисконтинуитета између поменутих установа. Све су оне
обављале исте послове који се односе на школе, универзитете, уметност, науку и међународне културно-просветне везе. Обављали су их, штавише, исти службеници. Сталне
промене у називу установа, уз мање или веће промене у њиховој организационој структури, настале су као последица покушаја југословенске партијске бирократије да пронађе најпогоднију организациону форму за своју извршну власт. Архив Југославије је
преузео постојећу формалну поделу и свака од ових установа чува се као посебан
фонд.
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јуће комунистичке партије.18 Најзад, сачувана је обимна архивска грађа о
уметничком животу у ФНРЈ и погледима владајуће партијске бирократије
на главна естетска питања социјалистичког реализма (питања садржаја и
форме уметничког дела и његова употребљивост у идеолошко-политичке
сврхе).19
Грађа фонда Савет за науку и културу Владе ФНРЈ представља незаобилазан изворни материјал за проучавање културне политике Југославије у
периоду 1945–1953, у епохи коју су обележили агитпроп и социјалистички
реализам, али у којој је започела и потрага за новим, сопственим, путевима
изградње социјалистичког друштва и са њом повезано постепено освајање
стваралачких слобода.
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