Драган Теодосић

Едукација у Архиву Југославије
Живећи у изузетно тешком времену, у земљи где посао све више представља луксуз и привилегију, а захтеви послодаваца постају све већи, могућност младим људима тек свршеним студентима да стекну неопходно искуство
којим би били конкурентни на тржишту рада у таквој ситуацији драстично је
сужена и мала.
Архив Југославије је у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије и Министарством културе, информисања и информационог друштва Републике Србије1 омогућио групи од троје незапослених да
у трајању од једне године обаве стручну праксу (волонтирање), како би стекли могућност да по истеку овог програма полажу стручни испит у матичној
институцији, у овом случају Архиву Србије. Циљ стручне праксе био је упознавање и оспособљавање лица за обављање архивистичких послова.
Пракса је трајала од 1. септембра 2011. до 31. августа 2012. Основу на
којој је регулисана пракса у Архиву Југославије представља Уговор о стручној пракси под бројем 0102–15424–303/2011. За период од годину дана лица
која су се налазила на стручној пракси прошла су кроз неколико фаза обуке.
Први месец служио је за упознавање са установом и њеном делатношћу, одељењима и колективом установе. Омогућено је да боравком у трајању 2–3 дана
упознају сваку организациону јединицу која постоји у Архиву Југославије,
као и њено функционисање. После општег упознавања са свим одељењима
Архива Југославије корисници стручне праксе, по образовању дипломирани
историчари, у трајању од по три месеца провели су време у три одељења Архива у којима је могуће радити са овим профилом. У питању су следећа одељења: Одељење за надзор, заштиту и коришћење архивске грађе; Одељење за
сређивање и обраду архивске грађе, фондова и збирки и Одељење за информисање и објављивање архивске грађе и међународну сарадњу.
Боравак у Одељењу за надзор, заштиту и коришћење архивске грађе
омогућио је лицима да стекну увид али и да раде на пословима везаним за делатност овог одељења. Основна делатност овог одељења је вршење надзора
над установама чију ће грађу Архив једном преузети као и пружање стручне
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помоћи у пословима архивирања, пријем грађе и смештај у посебне просторије предвиђене за чување архивске грађе, спровођење мера заштите од разних
оштећења и крађе, издавање грађе на коришћење, обрада и пружање података
из грађе за потребе приватних лица ради регулисања њихових права и старање о раду библиотеке Архива. Корисници стручне праксе боравећи у овом
одељењу упознали су се са функционисањем спољне службе, затим појмом,
улогом и значајем депоа као једног од најважнијег дела сваког архива, који је
међу неким архивистима у Србији често називан „срцем архива“, и коначно у
овом одељењу стекли су увид у рад и функционисањем читаонице.
Што се тиче депоа, на лицу места корисници стручне праксе упознали
су се са амбијенталним условима (влажност ваздуха, температура) који су
неопходни да би архивска грађа могла да се чува у депоу, са опремом коју
сваки депо мора да има, као и начином обележавања депоа2 и евиденцијама о
грађи која се воде у депоу.
Током рада у читаоници, лица су радила на издавању архивске грађе корисницима, вођењу дневне евиденције корисника архивске грађе и осталим
пословима везаним за читаоницу. У читаоници била су у сталном контакту са
научно-информативним средствима која се воде у Архиву.
Ово одељење и запослени у њему помогли су корисницима стручне
праксе да упознају богатство архивске грађе која се чува у Архиву Југославије, а на тај начин и сами после неког времена боравећи у читаоници лица су се
нашла у могућности да пружају корисне информације истраживачима који
свакодневно долазе у читаоницу да истражују, а самим тим да примене знања
и искуства која су стекли кроз више месечни рад.
У Одељењу за сређивање и обраду архивске грађе фондова и збирки,
корисници стручне праксе имали су прилику да се упознају са основним елементима везаним за појам архивског фонда и начина на који се врши сређивање и обрада архивске грађе, фондова и збирки. Уз стручне савете и под надзором стручних радника, који су преузели улогу ментора, корисници стручне
праксе, прошли су кроз неколико фаза. Од доношења архивског фонда на сређивање, прегледа досијеа фонда ради стицања основног увида у архивску грађу која је стигла на сређивање, преко прикупљања података за писање прелиминарне историјске белешке до почетка сређивања архивског фонда. Стручним радницима био је поверен важан задатак увођења младог колеге у тајне
„архивистичког заната“. Почетак стручне праксе поклопио се са почетком
сређивања једног одређеног архивског фонда.3 Послови у вези сређивања
фонда на којима су радили архивисти односили су се на првом месту у вези
прикупљања материјала за писање прелиминарне историјске белешке. Они су
били тако подељени да је један архивиста радио на прикупљању материјала за
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писање историјата установе гледајући саму грађу, службене листове, уредбе,
литературу и све остало што је потребно да би се написао историјат установе
чији фонд се сређивао. Остале колеге су радиле на другим деловима израде
прелиминарне историјске белешке организационој структури, класификационом плану и методском упутству. Упоредо са израдом прелиминарне историјске белешке, упознали су се и са самим сређивањем архивског фонда, као и
начином примене принципа сређивања архивских фондова. Сређујући фонд
по принципу слободне провенијенције, на практичном примеру објаснило се
и показало шта је акт, како се формира архивски предмет почев од иницијалног акта и која је његова основна разлика у односу на формирање предмета у
канцеларијском пословању. Треба напоменути да су волонтери који су уживали стручну праксу поседовали основна теоријска сазнања о архивистици и архивској служби која су стекли током својих студија, међутим Архив Југославије им је пружио драгоцену прилику да на лицу места учествују и науче али
и учествују у сређивању једног архивског фонда. Визуелно су се упознавања
са основним појмовима у архивистици: архивски фонд, досије фонда, књиге
евиденције (деловодницима, регистрима), а на крају и самом несређеном архивском грађом и начином на који се она сређује и издваја безвредни регистратурски материјал. Рад на сређивању фонда и упознавање са основним
принципима, био је од велике помоћи лицима која су уживала праксу приликом полагања стручног архивистичког испита из предмета Архивистика, а тицала се области сређивања архивског фонда и примена принципа сређивања
фонда.
Треће одељење у коме се обављала стручна пракса било је Одељење за
информисање и објављивање архивске грађе и међународну сарадњу Архива
Југославије чија је основна делатност: израда општих информативних средстава (водича и библиографија), уношење информативних средстава у електронску базу података, комуникација са јавношћу, сарадња са медијима, организовање наставе из историје, реализација изложби архивске грађе, публиковање архивске грађе, издавање стручног архивског часописа Архив, истраживање у другим архивима ради допуне сопствених фондова и сарадња са другим архивским и сродним установама у земљи и иностранству. Поред упознавања са целокупним радом и функционисањем овог одељења током једногодишње стручне праксе корисници исте радили су на неколико различитих послова. Већ неколико година Архив Југославије објављује Извештаје Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, лица на стручној пракси помагала су око израде индекса за збирке докумената Извештаје министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. и 1936. односно за VI и VII књигу Извештаја. Пружен им је јасан увид у то како настаје
један зборник архивских докумената од избора архивске грађе, преко техничке обраде (скенирање оригиналних докумената, путем специјализованог рачунарског софтвера сравњивање текста са оригиналом), израде критичког апарата, до завршне фазе предаје за штампу. Обучавајући се у овом одељењу лица
су вршила дужност секретара стручног часописа Архив, захваљујући чиме су
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се упознала са пословима које обавља секретар редакције (пријем прилога,
обавештавање сарадника часописа о роковима за предају прилога итд.). За
време трајања стручне праксе у Архиву Југославије одржано је више изложби
архивских докумената. На некима од њих корисницима праксе се пружила
могућност да учествују као сарадници на изложби. Радили су на пословима
техничке обраде експоната, затим истраживали су у другим установама културе ради допуне изложбе, сарађивали на техничким пословима око изложбе.
Упознали су се и са другим видовима културно-просветне делатности, као
што су сарадња са школама и факултетима, а такође стекли су увид у то како
функционише остваривање међународне сарадње и успостављање контакта и
сарадње са установама из иностранства, преко потписивања званичних меморандума и протокола.
Најбоље сведочанство добро обављене стручне праксе из архивистике у
Архиву Југославије представља успешно завршено полагање стручног испита
у Архиву Србије као матичној установи. Боравак у три одељења Архива Југославије, младим људима – будућим архивистима пружио је могућност упознавања Архива као установе културе и установе која чува архивску грађу, али и
упознавање са радом у архивској струци. Архив Југославије је путем стручне
праксе пружио драгоцено искуство али и омогућио успостављање постулата
на којима се практично знање из архивистике може само још више надограђивати.

