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ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Министарство просвете ФНРЈ

VII

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ФНРЈ
1945 – 1946
(1944 – 1946)

ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Други светски рат у Југославији имао је специфична обележја: није то била само борба против окупатора и квислинга, већ истовремено и грађански рат и револуција бољшевичког типа. Када је маја 1945. године утихнуло оружје, Комунистичка партија Југославије је као
победник, позивајући се на општечовечанске идеале социјалне правде и једнакости, одлучно
почела да гради нови, револуционарни, друштвени поредак заснован на идеологији марксизма-лењинизма, готово у потпуности копирајући модел СССР. Основу новог друштвено-економског поретка чинила је диригована, планска привреда, која је требало да се спроводи кроз
серију петогодишњих планова, а неопходни предуслов тако организоване привреде била је
етатизација свих привредних ресурса у земљи.1
Културна политика Југославије била је у функцији револуционарног преображаја земље. На темељу извојеване револуције требало је градити нове друштвене и економске односе, нове традиције и новог човека – градитеља и бранитеља социјализма. Требало је да се
превазиђе културна заосталост, да се обнове ратом разорене просветне и културне установе,
да се омогући да културни садржаји буду доступни свима и да се ликвидирају остаци „буржоаских“ схватања. Укратко, требало је да се целокупни васпитно-образовни рад постави на
темеље „науке“ марксизма-лењинизма.2
Први савезни орган управе који је имао задатак да гради културу и просвету на новим
темељима било је Повереништво за просвету Националног комитета ослобођења Југославије,
основано 30. новембра 1943 на другом заседању АВНОЈ у Јајцу. Овај привремени, извршни,
орган власти престао је са деловањем 7. марта 1945. укидањем Националног комитета ослобођења Југославије. Истог дана образована је Влада Демократске Федеративне Југославије и
у оквиру ње Министарство просвете ДФЈ, на челу са министром Владиславом Рибникаром.
Ово је министарство у потпуности је преузело послове укинутог Повереништва за просвету.3
Примарни задатак Министарства просвете ДФЈ био је да створи полазне основе за изградњу будуће социјалистичке културе: требало је, пре свега, да се утврди степен ратне штете на установама културе и просвете, да се она отклони и да се, убрзаним поступком путем
различитих течајева, обезбеди минималан потребан број писмених градитеља социјализма (и, такође, минималан потребан број стручњака различитих профила неопходних за успешно окончање обнове и изградње ратом разрушене домовине и за започињање планске привреде), јер амбициозно замишљена модернизација југословенског друштва не би била могућа
уколико би градитељи остали неписмени. Министарство је спроводило у живот основне
1

2

3

О овоме више у: M. Obradović, Narodna demokratija u Jugoslaviji 1945 – 1952, Beograd, 1995; Б.
Петрановић, Југославија на размеђу (1945 – 1950), Подгорица, 1998 и В. Гудац-Додић, Аграрна
политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1945 – 1953, Београд, 1999.
О овоме у: Lj. Dimić, Agitprop kultura, agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji, Beograd, 1988;
Б. Петрановић, Наведено дело; Културна политика Југославије 1945 – 1952. Зборник докумената, приредили Б. Докнић, М. Ф. Петровић, И. Хофман, Београд 2009.
Указ Краљевског намесништва и Министарског савета о образовању владе ДФЈ, Службени
лист ДФЈ бр. 11, од 7. марта. 1945. Lj. Korać, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji,
Zagreb, 1981, стр. 344.
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смернице културне политике које је претходно утврдила КПЈ, доносило је правна акта којима
су регулисана различита питања просвете и културе, старало се о нормалном одвијању васпитно образовног рада на свим нивоима састављајући наставне планове и програме, набављајући уџбенике и учила, градећи или обнављајући просветне установе и њихове објекте, школовајући и усавршавајући просветне раднике, запошљавајући их и др. Министарство је оснивало и обнављало установе културе, организовало изложбе, позоришне представе, концерте и
друге културне активности, успостављало је и одржавало контакте са културно-просветним
институцијама и појединцима у иностранству.
У надлежности Министарства просвете ФНРЈ спадало је и старање о тзв. подручним
установама, као што су:
1) Државно филмско предузеће ФНРЈ4
2) Државни издавачки завод ФНРЈ5
3) Државна централна библиотека6
4) Државна штампарија7
5) Врховни институт за проучавање споменика културе и природњачких вредности8
6) Државна архива9
7) Школа за телесно васпитање10.
Министарство просвете ДФЈ је, након проглашења Федеративне Народне Републике
Југославије 29. новембра 1945, преименовано у Министарство просвете ФНРЈ, а након што је
31. јануара 1946. проглашен Устав ФНРЈ, Министарство просвете је укинуто.11 Надлежности
и службенике укинутог министарства преузеле су две новоформиране институције: Комитет
за културу и ументност при Влади ФНРЈ и Комитет за школе и науку при Влади ФНРЈ, које
су основане Указом Президијума народне скупштине од 8. фебруара 1946.12

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА

На основу увида у грађу, може се закључити да је Министарство просвете ДФЈ
(ФНРЈ) наследило не само надлежности укинутог Повереништва за просвету НКОЈ-а, већ и
његову унутрашњу организацију. У почетку је Министарство имало, поред Кабинета, још пет
одељења: Опште, Одељење за школство, Одељење за народно просвећивање, Одељење за
4
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Основано у циљу производње уметничких и просветних филмова, увоза и расподеле филмова,
као и ради организовања мреже сталних и покретних биоскопа; Службени лист ДФЈ бр. 46 од
3. јула 1945.
Основан са циљем да издаје књиге, брошуре, часописе и др. публикације научног, политичког и
уметничког карактера; Службени лист ДФЈ бр. 51, од 20. јула 1945.
Основана 20. јула 1945; Службени лист ДФЈ бр. 52 од 24. јула 1945.
Основана ради обављања послова штампарске, графичке и књиговезачке делатности за потребе
државних институција; Службени лист ДФЈ бр. 53, од 27. јула 1945.
Основан ради заштите културних тековина народа Југославије и природњачких реткости од
уништавања и нестручног руковања; Службени лист ДФЈ бр. 54, од 31. јула 1945.
АЈ-313-7-14 – Општи материјали о култури и уметности.
Исто.
Lj. Korać, Navedeno delo, стр. 345.
Указ о комитетима Владе ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр. 13 од 12. марта 1946.
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културу и Одељење за физичко васпитање. Међутим, убрзо је Одељење за физичко васпитање претворено у Одсек за телесно васпитање у оквиру Одељења за школство.13 Пратећи даље
унутрашњу организацију фонда можемо да установимо да је унутрашња организација Министарства била постојана током целог његовог постојања. Она је изгледала овако:

1. Кабинет
2. Опште одељење
а) Персонални одсек
б) Административни одсек
в) Рачунско-технички одсек
г) Одсек за просветну статистику

3. Одељење за школство
а) Одсек за основну наставу
б) Одсек за средњу наставу
в) Одсек за високе школе
г) Одсек за стручне школе
д) Одсек за телесно васпитање

4. Одељење за народно просвећивање
а) Организациони одсек
б) Одсек за течајеве и приредбе
в) Одсек за филм и радио
г) Одсек за штампу и пропаганду

5. Одељење за културу
а) Културно-научни одсек
б) Уметнички одсек
в) Одсек за културне везе са иностранством.14

Опште одељење је, у оквиру својих надлежности, обављало административно-персоналне, финаснсијско-рачуноводствене послове и послове евиденције, односно статистике.

13
14

АЈ-313-2-3 – Општи материјали о култури и просвети.
Исто.
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У делокругу Одељења за школство били су послови везани за рад основних школа,
гимназија, средњих стручних школа, виших, високих школа, факултета и послови везани за
физичку културу.
Одељење за народно просвећивање бавило се организацијом аналфабетских и стручних течајева и различитим културно-уметничким активностима чији је циљ описмењавање и
развијање културних потреба становништва.
Одељење за културу организовало је културну, просветну и научну сарадњу са инистранством и водило бригу о културном животу у земљи.
Број запослених у Министарству износио је 84 службеника и задовољавао је потребе
рада у административно-техничком смислу, али се осећало помањкање стручњака, нарочито
у Одељењу за културу. Стручни кадар из Министарства просвете Краљевије Југославије наслеђен је у недовољном броју. У извештају о раду Општег одељења Министарства за септембар 1945. стоји да „политичко васпитање постојећег кадра не дозвољава да своје задатке решава у духу потреба наших народа“.15 Податак из извештаја о раду Одељења за културу где
се наводи да „одељење нема стручних референата за позориште и музику, тако да нису могла
де се покрећу питања из ових уметничких области“16, речито казује о томе да је изградња социјализма у Југославији започела у знаку недостатка кадрова за најразноврсније делатности.

РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА

Министарство просвете ФНРЈ наследило је од Повереништва за просвету ДФЈ централизовано канцеларијско пословање. Сва акта приспела у писарницу завођена су у деловодне протоколе који су сачувани у целини. Вођени су одвојени деловодни протоколи за повељиву и општу грађу. Акта су завођена по систему основног броја, тј. сваки је акт завођен у
деловодник под следећим редним бројем. У деловодном протоколу налазе се подаци који нам
пружају информацију о редном броју акта, датуму његововог завођења, настанка, броју примљеног акта, као и о кратком садржају и ствараоцу акта. Mеђутим, ознаке организационих јединица не постоје ни у административним књигама, нити у грађи. Деловодни протоколи нису
закључивани на крају године.
Поред деловодника, вођени су, као помоћне књиге евиденције, регистри за поверљиву
и општу грађу. У повељиви регистар уписивани су, под одређеним словом, поред имена и
презимена још и редни број из деловодника и кратка ознака предмета, док су у регистар за
обичну грађу уписивани, под одређеним словом: редни број, презиме, име или наслов занимања, место, кратка ознака предмета и број деловодног протокола. Када је у питању поверљива грађа, веза деловодника са регистром није означена, док је код опште грађе у деловоднику изнад основног броја унета словна ознака која је упућивала на почетно слово у регистру
под којим је акт евидентиран. Иста ознака је исписивана и на документима.
Поред наведених књига евиденције, вођен је за 1945. и 1946. годину контролник страних бројева. Његово вођење настављено и након укидања Министарства просвете, тако што
је настављено евидентирање страних бројева Комитета за културу и уметност за 1946, 1947. и
1948. годину.
У деловодним протоколима назначена је веза бројева појединих аката, који нису увек
били физички повезани у предмете.
Грађа је архивирана по систему фасцикулације. на документима је у десном доњем
углу убележен број фасцикле, број предмета и година из деловодног протокола. Jедан део,
15
16

Исто
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углавном незаведене грађе, одложен је, у форми досијеа, по тематским целинама (наставни
планови и програми, ратна штета). Mеђутим, имаоци грађе (Савезни секретаријат за образовање и културу и Сервис за административне и рачуноводствене послове, односно Сервис за
биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација) су приликом њеног
препакивања, нарушили систем фасцикулације и грађа, преузета у Архив Југославије, архивирана је по деловодном броју.17

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА

Архив Југославије преузео је грађу Министарства просвете ФНРЈ априла 1987. од
Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација. Укупна
дужина грађе била је 2,00m, односно 16 фасцикли укупне дужине 1,60m и 15 књига евиденције укупне дужине 0,40m. Након завршене валоризације, класификације и систематизације
фонда остало је 0,72m архивске грађе (8 фасцикли), 0,08m платних спискова (1 фасцикла) и 14
књига. Коначна дужина фонда 313 је 1,20m.
Документа која, током архивистичке обраде, нису прошла валоризацију проглашена
су за безвредан регистратурски материјал и као таква су трајно издвојена из фонда. У безвредан регистратурски материјал фонда 313 спадају: дупликати и мултипликати, пропратна писма без прилога, празне омотнице, непопуњене табеле и формулари, признанице и рачуни,
документа о набавци и утрошку канцелариског материјала и горива за грејање радних просторија (односно утрошку горива за возила Министарства), низ молби без икакве пратеће документације и без одговора Министарства, телеграми безначајне садржине, акта која се односе на коришћење годишњих одмора, боловања и других редовних одсустава и остала појединачна документа за које је валоризацијом процењено да немају никакву вредност за трајно
чување, нити са гледишта историјске науке, нити било којих проватноправих или јавноправних потреба. Укупна количина издвојеног безвредног регистратурског материјала је 0,80.
Укратко, безвредни регистратурски материјал чинио половину документарне грађе фонда 313.
Распон година грађе фонда 313 је 1944 – 1946, а чине је следеће врсте докумената: извештаји, елаборати, реферати, стенографске белешке, циркулари, табеле, молбе, жалбе и др.
Највећи број аката писан је на српскохрватском језику, подједнако у екавској и ијекавској варијанти, на оба писма. Акта настала у словеначким установама написана су на словеначком
језику, а акта настала у македонским на македонском језику. О страних језика преовлађују
француски и енглески, а појединачна акта написана су на немачком, мађарском, словачком,
чешком, бугарском и италијанском.
Иако је организациона структура фонда 313 позната, она није била применљива приликом класификације и систематизације архивске грађе. Наиме, сама организациона структура је врло сложена, са великим бројем одсека за различите уже делатности, али сачувана архивска грађа није довољна да их „покрије“. Такође, на актима се не налазе ознаке организационих јединица и за многа акта се не може поуздано рећи којем одсеку припадају. Уколико
би се приређивач грађе дословно придржавао Принципа слободне провенијенције – облик организационе структуре ствараоца фонда, тј. када би сваки одсек био једна јединица описа,
дошло би се у ситуацију да поједине јединице описа не садрже ни један документ или их садрже свега неколико. То није пожељно из практичних разлога и зато се приређивач одлучио
да грађу класификује по Принципу слободне провенијенције – облик функција и делатности
ствараоца фонда. Надлежности Министарства просвете, као творца фонда, добро су познате
17

Досије фонда 313, Записник о прегледу архивске грађе и регистратурског материјала бр. 07190/1, од 28. јануара 1985. и Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 02-256/1, од 2. априла
1987.

Библиотека информативних средстава Архива Југославије

XII

и самим тим су класификација и систематизација грађе били значајно олакшани, а појединачна документа могу лако да се пронађу уз помоћ инвентара.
Класификациони план изгледа овако:
I Поверљива архива
II Општа архива
1) Општи материјали о култури и просвети
2) Просвета и наука
3) Култура и уметност и
4) Културне и просветне везе са иностранством,
III Књиге евиденције.
Архивска грађа фонда Министарства просвете ФНРЈ сведочи о напорима револуционарне власти да успостави темеље будуће социјалистиче културе и о врло неповољним полазним основама за такво прегнуће. Сачувани су врло садржајни документи (пописи, табеле,
извештаји) о ратној штети учињеној установама просвете и културе и културним споменицима широм Југославије.18 Знатан део фонда сведочи о ниском образовном нивоу тадашњег становништва Југославије и о напорима КПЈ и извршне власти да се оно описмени,19 да стекне
основне хигијенске навике,20 обучи се да обрађује земљу и узгаја стоку на модеран начин,21
да укључи женску популацију у изградњу социјализма.22
У фонду се налази обимна грађа о настојању КПЈ да привуче југословенске мањинске
и исељеничке заједнице у иностранству за ствар изградње социјализма, преко преузимања
контроле над њиховим школама23 и о одбијању појединих југословенских заједница у иностранству да прихвате револуционарни преображај у матици.24

18
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АЈ-313-2-5 – Ратна штета и реституција културних добара: извештаји Ратна штета на културно просветним установама и култузрним споменицима ДФЈ и Штета коју је окупатор нанео факултетима, семинарима, институтима и заводима Београдског универзитета; извештаји о материјалној штети учињеној у школама у Босни и Хецеговини, Словенији и другим областима; АЈ-313-7-14 – Општи материјали о култури и уметности: материјали о преговорима
око реституције појединих фондова из Мађарског државног архива; АЈ-313-7-15 – Књиге и библиотеке: материјали о обнављању растурених библиотечких фондова.
АЈ-313-3-6 – Народно просвећивање: извештаји о аналфабетским течајевима, домовима културе,
народним читаоницама, дилетантским позоришним групама и др. АЈ-313-7-15 – Књиге и библиотеке: материјали о слању књига у културно неразвијена и ратом опустошена подручја.
АЈ-313-7-16: документа о кратким филмовима који су приказивани у оквиру кампање народног
просвећивања.
Исто: документа о колективном слушању радио емисија о унапређењу пољопривреде
АЈ-313-3-6 – Народно просвећивање: течајеви за просвећивање жена на селу и др.
АЈ-313-5-11 – Мањинске и исељеничке школе: материјали о српским и хрватским школама у Румунији и општем положају српске и хрватске мањине у овој земљи; о српским и хрватским
школама у Мађарској и у Латинској Америци, о мађарским, словачким и др. мањинским школама у ФНРЈ и др.; АЈ-313-1-1 – Општи поверљиви материјали: поверљиви извештаји о српским
и хрватским школама у Румунији.
АЈ-313-1-1 – Општи поверљиви материјали: извештај о препоруци управе Епархије америчкоканадске да сви њени верници и свештеници прекину све контакте са револуционарним властима у Југославији, од 26. јула 1945.
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У фонду се чувају наставни планови и програми различитих школа,25 грађа о (не)признавању школских и факултетских диплома и сведочанстава стечених за време рата и окупације, односно у просветним установама окупаторских земаља.26
Сачувана је грађа о обнови рада Београдског универзитета и Љубљанске универзе,
односно наставку рада Загребачког свеучилишта у новим, револуционарним, условима.27
Сачувани су материјали о слању прве групе југословенских студената на студије у
иностранству, зато што универзитети у ФНРЈ нису могли да обезбеде наставу из свих научних области потебних за обнову земље и изградњу социјализма.28
Поједина документа сведоче о стању у коме се налазила Српска православна црква,
опљачкана током рата, са десеткованим свештенством – по ослобођењу под сталном присмотром и притиском, оптужена од стране револуционарних власти да је носилац омрзнутог великосрпског хегемонизма и шовинизма.29
Сачуван је досије о Словенском конгресу у Београду из 1946 – записник са свечане
седнице, реферати и говори виђенијих учесника.30
Грађа фонда Министарство просвете ФНРЈ представља прворазредни историјски
извор за проучавање почетака изградње социјалистичке културе у Југославији, али никако
довољан. У партијској држави, у условима потпуне контроле агитационо-пропагандног апарата КПЈ над свим видовима стваралаштва (у периоду 1945 – 1950), уставни органи власти
били су само спроводиоци одлука партијске бирократије. Зато свако озбиљно истраживање
подразумева проучавање грађе фонда ЦК СКЈ (507), али и извршних органа власти, надлежних за послове из домена културе и образовања из каснијег периода, као што су Комитет
за Културу и уметност при Влади ФНРЈ (314, распон година фонда 1946 – 1948), Комитет
за школе и науку при Влади ФНРЈ (315, распон година фонда 1946 – 1948), Министарство за
науку и културу Владе ФНРЈ (316, распон година 1949 – 1950) и Савет за науку и културу
Владе ФНРЈ (317, распон година фонда 1950 – 1953).31 У овим фондовима налазе се појединачна акта и предмети који су спајани са грађом из каснијих година у досијее о различитим
питањима из ресора ових установа и ту су та акта остала до предаје у Архив Југославије.
Таква досијеа нису разбијана приликом архивистичке обраде, тј. није вршено разграничење
тих докумената, већ су остављена у фонду у коме су пронађена, будући да са млађим документима чине органску целину. Зато је приметна непотпуност грађе фонда 313, која може да
се употпуни проучавањем фондова од 314 до 317. То се, нарочито, односи на фонд 317, чији
се творац бавио, добрим делом, сумирањем резултата на пољу образовања и културе током
читавог периода 1945 – 1950. и, стога, у различитим досијеима овог фонда може да се нађе
велики број аката који су настали радом Министарства просвете ФНРЈ.
Основно информативно средство о грађи фонда 313 је сумарно-аналитички инвентар
са именским, географским, институционалним и тематским индексом.
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АЈ-313-5-9 – Наставни планови и програми.
АЈ-313-5-10 – Ранг школа и нострификација диплома.
АЈ-313-6-12 – Високо образовање.
АЈ-313-6-13 – Студије у иностранству: молбе, спискови стиоендиста и др. материјали о слању
студената у Чехословачку, СССР, Француску у др. земље.
АЈ-313-1-1 Писмо Св. архијерејског синода СПЦ Министарству просвете ФНРЈ од 1. јануара
1946; АЈ-313-4-7 – Општи материјали о просвети: документа о забрани верског обреда приликом прослављања Светог Саве, о проблемима приликом обнављања рада богословија и др.
АЈ-313-8-18 – Словенски конгрес у Београду.
Заправо, сви фондови од 313 до 320 настали су радом де факто исте савезне институције која
је, са мањим прекидима руководила ресором културе и образовања од 1945. до 1978. под различитим именима, са различитом унутрашњом организацијом, различитим, али све суженијим ингеренцијама.
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Архивистичку обраду фонда Министарство просвете ФНРЈ извршили су самостални саветници Сандра Поповић и Иван Хофман.
Истраживачима се саветује да, приликом цитирања архивске грађе овог фонда, наводе сигнатуру која се састоји из ознаке Архива Југославије (АЈ), редног броја фонда (313),
броја фасцикле и броја јединице описа.
У Београду
27. септембра 2010

самостални саветници
Сандра Поповић и Иван Хофман

СТРУКТУРА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Министарство просвете ФНРЈ

XVII

СТРУКТУРА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
бр. јед.
описа

ПОВЕРЉИВА ГРАЂА
Општи поверљиви материјали
Поверљиви материјали о студијама у иностранству

ОПШТА АРХИВА
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРИ И
ПРОСВЕТИ
Општи материјали о култури и просвети
Финансијски материјали
Ратна штета и реституција културних добара
Народно просвећивање
ПРОСВЕТА И НАУКА
Општи материјали о просвети
Правни акти о просвети
Наставни планови програми
Ранг школа и нострификација диплома
Мањинске и исељеничке школе
Високо образовање
Студије у иностранству
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
Општи материјали о култури и уметности
Књиге и библиотеке
Кинематографија, позориште, музичка уметност, радио
КУЛТУРНЕ И ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА
ИНОСТРАНСТВОМ
Културне и просветне везе са иностранством
Словенски конгрес у Београду

страна

1-2 .........3
1 .........3
2 .........3
3-18 .........4
3-6 .........4
3 .........4
4 .........4
5 .........4
6 .........5
7-13 .........6
7 .........6
8 .........7
9 .........8
10 .........8
11 .........9
12 .........9
13 .......10
14-16 .......11
14 .......11
15 .......11
16 .......12
17-18 ...... 13
17 .......13
18 .......13

XVIII

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА

бр.књиге....... стр.

1-14 ...... 17
ПОПИС ПЕРСОНАЛНИХ ДОКУМЕНАТА

бр. фасц........ стр.

1 ...... 31

ОПИС
ЈЕДИНИЦА ОПИСА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Министарство просвете ФНРЈ
број
фасцикле

3

бр.јед.
описа

ПОВЕРЉИВА ГРАЂА
1

1

ОПШТИ ПОВЕРЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ
Наредба припадницима Југословенске Армије да не смеју да врше реквизиције без одобрења народних власти; мишљење министра просвете Владислава Рибникара о предлогу да се предратни наставници француске школе у
Београду врате на своју дужност; став Министарства иностраних послова ДФЈ
о запошљавању страних држављана у новоотвореним гимназијама на Косову и
Метохији; молба митрополита скопског Јосифа да се обнови предратно стање
у погледу одржавања верске наставе у школама; препорука Епископског одбора Епархије америчко-канадске (Libertivil, SAD) да сви свештеници и верници
епархије прекину све контакте са револуционарним властима у Југославији;
извештај о положају и потребама српских и хрватских основних школа у Румунији, о српском одељењу у темишварског гимназији и учитељској школи у
Темишвару; списак наставника српских школа у Румунији; конференција о
српским и хрватским мањинским школама у румунском Банату; питање повраћаја имовине Српске православне цркве коју су опљачкале власти Независне Државе Хрватске; извештај о конференцији савезничких министара просвете у Лондону; идеолошко-политичке карактеристике лица која министар
просвете ДФЈ намерава да запосли у свом министарству; мере које би требало
да се предузму не би ли се спречила појава да бивши ратни заробљеници и повратници из избеглиштва, а заправо четници Драже Михаиловића, недићевци
и др. "издајничке групе" добијају државну службу; извештај о југословенским
исељеничким школама и општим културним приликама међу Југословенима у
Јужној Америци; просветне и верске прилике у Босилеграду и околини; брошура "Pro juventute mundi" штампана у оквиру међународне недеље образовања жртава рата (Цирих, 1945); одлука да се на опоравак у Чехословачку пошаље одабрана група југословенских ђака; извештај о заседању Конференције за
културно-просветну организацију Организације уједињених нација; идеолошко-политичке карактеристике југословенских наставника који се шаљу на
рад у Албанију; увођење српскохрватског и руског језика у наставни програм
албанских гимназија у својству обавезних предмета; списак службеника Министарства просвете ФНРЈ у иностранству (културни аташеи и наставници);
идеолошко-политичке карактеристике појединих наставника и др. лица за које
је заинтересовано Министарство просвете ФНРЈ.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, наредба, мишљење, табела, брошура.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески, француски.

1

2

ПОВЕРЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ О СТУДИЈАМА У ИНОСТРАНСТВУ
Списак југословенских грађана које Министарство просвете ДФЈ шаље
на студије и специјализацију у СССР са приложеним идеолошко-политичким
карактеристикама; списак лица предложених за студије у Француској са приложеним идолошко-политичким карактеристикама; молбе појединих лица да
им се одобри одлазак у Француску на студије; неспоразум између Министарства просвете ФНРЈ и француске амбасаде у Београду око пријемног испита за
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она лица која намеравају да, као стипендисти француске владе, студирају у
Француској; молбе и идеолошко-политичке карактеристике лица која желе да
студирају у Бугарској; материјали о прихвату студената из Албаније који су
стипендисти Владе ФНРЈ; молбе, идеолошко-политичке карактеристике и др.
акта везана за Југословене који желе да студирају у Чехословачкој.
Година: 1945.
Врста документа: попис, идеолошко-политичка карактеристика, молба.
Језик: српскохрватски, словеначки.

ОПШТА АРХИВА
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРИ И ПРОСВЕТИ
2

3

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРИ И ПРОСВЕТИ
Улога и задаци народноослободилачких одбора на пољу просвете и културе; организациона структура Министарства просвете ДФЈ са описом послова сваког сектора понаособ; извештај о раду Министарства просвете ДФЈ током 1944. и 1945. године; таблице следовања хране борцима Југословенске
Армије, грађанима и ратним заробљеницима; списак службеника Министарства просвете ДФЈ на дан 1. новембра 1945; извештаји о раду Општег одељења Министарства просвете ДФЈ за месеце септембар, октобар, децембар 1945.
и јануар 1946; извештај о службеницима Филмског предузећа ДФЈ; питање
пензионисања службеника бивше Католичке верске управе и бивше Православне верске управе Владе Краљевине Југославије; бројно стање службеника
Државне штампарије ДФЈ.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, реферат.
Језик: српскохрватски, словеначки.

2

4

ФИНАНСИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Питање принадлежности службеника Министарства просвете ДФЈ
(ФНРЈ); предлози буџета Државне штампарије у Сарајеву; Накладног завода
Хрватске и Министарства просвете ФНРЈ; преглед утрошених и ангажованих
кредита Министарства просвете ФНРЈ; упутство за извршење закона о провременом финансирању државних потреба; кредити које Министарство просвете
ФНРЈ тражи од Министарства финансија ради обављања редовних послова;
сагласност за ликвидацију фонда Средишњег одбора за васпитање народа при
Министарству просвете Краљевине Југославије.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, упутство.
Језик: српскохрватски.

2
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РАТНА ШТЕТА И РЕСТИТУЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Преписка поводом реституције библиотеке Правног факултета у Суботици коју су мађатрске окупационе власти пренеле у Печуј; материјали о ратној
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штети учињеној установама просвете и културе и културним споменицима Југославије, за потребе рада југословенске делегације на састанку Савезничке
комисије за ратну штету; ратна штета која је нанета факултетима, семинарима,
институтима и заводима Универзитета у Београду; ратна штета нанета основним школама у Босни и Херцеговини и просветним установама у Словенији.
Година: 1944-1946.
Врста документа: извештај, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, мађарски.

3

6

НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ
Народно просвећивање "по свим секторима рада" у школској години
1944/45; извештај о раду Одељења за народно просвећивање Повереништва за
просвету ДФЈ у периоду новембар 1944 - март 1945; распис о васпитном значају народних књижница и читаоница и упутство за рад у њима; културнопросветна пропаганда на селу ради подстицања пољопривредника на већа
прегнућа; циљеви, задаци, план и методе рада народних универзитета; извештај о раду на народном просвећивању у Македонији; статистички подаци о
аналфабетским течајевима у Македонији до маја 1945. и о раду народних универзитета у Македонији до јуна 1945; извештај о резултатима рада у свим видовима народног просвећивања у Македонији од ослобођења до јуна 1945; извештај о раду народних универзитета у Хрватској; упутство о циљевима и задацима, организацији и начину рада усмених новина; оснивање матичних домова културе; питање вођења надзора над тзв. петпарачком литературом; списак књига које су додељене Одељењу за народну просвету Министарства просвете Србије у циљу оснивања сталне изложбе књига са покретном књижницом; предлог да се направи агитациони вагон који би служио као библиотека,
читаоница и биоскоп (са одговарајућим нацртом и објашњењем); општи извештај о раду на пољу народног просвећивања у Хрватској у јулу 1945; попис
књига које су намењене просветним властима Косова и Метохије, а за потребе
просвећивања народа; план и програм рада привремених течајева за просвећивање жена на селу; брошура "Значај воћа и поврћа у народној исхрани"; извештај о резултатима рада на просвећивању народа у Војводини током 1944. и
1945; народно просвећивање у Хрватској током августа 1945; течај за хоровође у јединицама Југословенске Армије на словеначком приморју; народно просвећивање у Словенији током септембра 1945; извештај о раду Народне библиотеке НР Босне и Херцеговине; извештај о раду одељења за народно просвећивање Министарства просвете ДФЈ за септембар, октобар и децембар
1945; упутство о организацији народнопросветних одбора; материјали са конференције о народном просвећивању: течајеви и приредбе - циљеви и задаци,
врсте, организација рада; питање подизања културно-уметничког нивоа приредби; народно просвећивање путем радио-емисија, извод из реферата о штампи и пропаганди у функцији описмењавања народа; улога кинематографије у
народној просвети; народно просвећивање у Хрватској током октобра 1945;
неколико питања и одговора о народном просвећивању у Словенији; народно
просвећивање у Србији током септембра 1945; народно просвећивање у Македонији током октобра 1945; конференција о зимској кампањи народног просвећивања у Босни и Херцеговини; извештај о народном просвећивању у Словенији за новембар 1945; списак позоришних комада и скечева које је Министарство просвете Словеније одобрило за своје дилетантске (аматерске) позоришне дружине; упутство за рад на сузбијању неписмености на простору уже
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Србије, Војводине и Косова и Метохије; записници са првог, другог, трећег и
четвртог састанка Комисије за народно просвећивање Министарства просвете
Србије; исечци из штампе о Радној просвјетној недјељи у Црној Гори; рукопис
репортаже за штампу о резултатима аналфабетских течајева на простору читаве ФНРЈ; репортажа "Још један важан дан у борби против неписмености"; реферати "Дужности оних који су свршили курс за народно просвјећивање" и
"Народни учитељи као јавни радници"; народно просвећивање у Србији у новембру 1945; народно просвећивање у Босни и Херцеговини у новембру 1945;
пројекат статистичке евиденције народног просвећивања у ФНРЈ; графички
приказ организације народног просвећивања у ФНРЈ; предлог да се оснују
штабови за ликвидацију неписмености; план рада месечног течаја за руководиоце аналфабетских течајева; неколико питања и одговора о проблемима
аналфабетских течајева у Србији на почетку 1946; извештај о раду Одељења
за народно просвећивање Министарства просвете ФНРЈ за јануар 1946; упутства за организацију месних просветних одбора у Црној Гори; закључци са
конференције просветних руководиоца у Црној Гори; просвећивање у Црној
Гори током децембра 1945; народно просвећивање у Србији током децембра
1945; неколико одговора на питања о ликвидацији неписмености у Црној Гори.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, распис, упутство, брошура, записник.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки.

ПРОСВЕТА И НАУКА
4

7

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ПРОСВЕТИ
Материјали о односима између просветних власти "нове" Југославије и
верских заједница:
жалба Арсенија, епископа моравичког Српске православне цркве, на
одлуку Министарства просвете ДФЈ да се забрани верски обред приликом
прославе Светог Саве у школама; молба Светог архијерејског Синода СПЦ да
се обнови рад богословије у Призрену; питање преласка појединих ученика
богословија у гимназије и учитељске школе, односно појединих студената теолошких факултета на неки други факултет; одобрење одговарајућих уџбеника за потребе евангелистичке верске наставе у словачким мањинским школама
и одељењима; верска и световна настава у Босилеграду и Цариброду; извештај
о раду Римокатоличког богословског факултета у Загребу.
Учила и уџбеници:
оскудица таблица и писаљки у основним школама; помоћ Совјетског
Савеза и Сједињених Америчких Држава у наставним средствима; набавка и
превођење совјетских уџбеника; жалба Савеза јеврејских општина Југославије
због појаве једне антисемитске приповетке у читанци за основну школу; примедбе на буквар са читанком у издању Министарства просвете Македоније;
преписка поводом израде школске географске карте Југославије.
Просветне прилике у Санџаку.
Стручно образовање:
предлог да се уведу припремни течајеви као стална институција при занатским школама; конференција републичких министара грађевине о грађевинским школама; слање три хиљаде ученика занатских школа у Чехословачку
на усавршавање; стручне школе у Војводини; план и програм вишег рударског
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течаја Министраства рударства ФНРЈ; предлог закона о стручним школама;
оквирна уредба о техникумима.
Наставни кадар:
стручно усавршавање; течајеви за забавиље и инструкторе; табела са
приказаним потребама Босне и Херцеговине за наставницима; учитељи из Србије "који заостају у раду и показују пасивност" и они "који се истичу у раду";
бројно стање школа, одељења и наставника по окрузима федералне Србије;
бројно стање свих средњих и учитељских школа на подручју Србије; питање
станова и огрева за наставнике.
Предложена форма ђачких књижица и различитих диплома, уверења и
фомулара који би требало да се уведу на читавој територији ДФЈ; иницијатива
да се играчке које је одобрило Министарство просвете ослободе пореза на луксуз.
Физичка култура:
нацрт организације телесног васпитања на територији читаве ФНРЈ;
конкурс за пријем ученика у школу за телесно васпитање у Београду; Резолуција Фискултурног одбора Југославије.
Нацрт правилника подмлатка Црвеног крста.
Школовање бораца Народноослободилачког рата и официра Југословенске Армије:
обавезни курсеви за официре који немају пуно средњошколско образовање; упутства за васпитно-образовни рад у омладинским батаљонима ЈА;
упутства за организацију курсева за опште образовање официра ЈА; молбе појединих старешина ЈА да им се омогући наставак школовања и признају стечене дипломе.
Образовање деце са посебним потребама; извештај о основном образовању у Словенији на да 1. јула 1945. оснивање новог феријалног савеза Југославије; писмо "Праведника" поводом наредбе да се подвргну цензури сва издања из времена Независне Државе Хрватске; попис школских зграда у Београду које је привремено заузела војска; стенографске белешке са седнице
Просветног савета при Министарству просвете ДФЈ, вођене августа 1945; стање предшколских установа и ђачких домова у Београду; правила Савеза просветних друштава и организација НР Словеније; збрињавање ученика и студената - бивших бораца; попис ученика словеначке националности у Београду;
школска кампања за сузбијање пегавог тифуса; мишљење о часопису "Пионирски руководилац"; "Платформа за кривичну одговорност деце и малолетника"; извештај о раду Дома југословенске деце "Лола Рибар" у Костелцу-Јихлава (Чехословачка); питање задужбине Лазара и Стане Ћуковић из Рисна.
Извештаји о раду Одељења за школство Министарства просвете ДФЈ
(ФНРЈ) за септембар, октобар, децембар 1945. и јануар 1946. године.
Година: 1944-1945.
Врста документа: извештај, табела, молба, резолуција, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки, енглески.

4

8

ПРАВНИ АКТИ О ПРОСВЕТИ
Наредба да органи власти федералних јединица ДФЈ приступе прикупљању материјала о народноослободилачкој борби; нацрт уредбе о основним
школама; пројекат уредбе о средњим школама; предлог за организацију
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учитељских школа; одлука да се у свим школама у ДФЈ прослави Дан Ћирила
и Методија; упутство за давање дозвола за одржавање приватних часова; примедбе на поједине одредбе Уредбе о стручним школама; одлука да се не признају дипломе о професорском испиту и о практичном учитељском испиту ако
су стечене за време рата; правила о контроли рада и о осцењивању наставника
средњих, учитељских и средњих стручних школа; упутства за организацију и
рад предшколских установа; нацрт уредбе о специјалним школама; уредба о
надлежности Министарства саобраћаја ДФЈ за оснивање, премештање и укидање поморских стручних школа; категорије ученика који се третирају као ратом ометени; уредба о максималном броју школских часова наставника и директора средњих и учитељских школа и хонорисању прекобројних часова; материјали о полагању приватних испита; "неколико значајних датума" које би,
по мишљењу Министарства просвјете Хрватске, требало обележити у школама; упутства везана за извођење наставе историје народноослободилачке борбе; правилник о раду директора, заменика директора, старешине одсека, разредног старешине, старешине радионице и др. у радничким техникумима.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, распис, наређење, одлука, нацрт уредбе, правилник.
Језик: српскохрватски, македонски.

5

9

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ПРОГРАМИ
Скраћени наставни програм за средње, учитељске и грађанске школе за
школску годину 1944/45; Наставни план Државне школе за сликарство и
умјетне занате у Сарајеву; оквирни наставни план и програм више основне
школе ДФЈ.
Наставни планови и програми:
историје, матерњег језика и књижевности, географије, астрономије, хемије, математике, биологије са основама хигијене и палеонтологије, цртања и
историје уметности, музике, физике, физичке културе, енглеског, руског и
француског језика и филозофије за средње школе.
План наставе музичког васпитања у Словенији; наставни план за поморске академије и програми из матерњег језика, историје, биологије и хигијене;
наставни програм Скраћене двогодишње техничке средње школе грађевинског
смера Министарства грађевина Босне и Херцеговине.
Година: 1944-1946.
Врста документа: извештај, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

5

10

РАНГ ШКОЛА И НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
Упутства о поступку према дипломама и сведочанствима стеченим за
време рата и окупације; упутство о издавању уверења лицима која су изгубила
школска сведочанства за време рата; правилник о саставу и раду Комисије за
признавање академских наслова, диплома, испита и семестара; преписка поводом
издавања тзв. Спомен свједоџби у Независној Држави Хрватској; молбе појединих грађана да им се признају дипломе, положени испити и оверени семестри стечени за време рата и окупације.
Година: 1945-1946.
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Врста документа: извештај, упутство, правилник, молба.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки.

5

11

МАЊИНСКЕ И ИСЕЉЕНИЧКЕ ШКОЛЕ
Неколико карактеристичних реферата: "Преглед развоја мањинског питања на територији Југославије, "У решавању питања мањина види се демократичност наше народне власти", "Мањинске школе у ФНРЈ" и др.
Извештај о раду југословенске исељеничке школе у месту Dock Sud
(околина Буенос Ајреса) током 1944; програм наставе српскохрватског језика
у школи са мађарским наставним језиком; иницијатива Словеначког културно-просветног друштва "Франц Розман" из Инђије да се отвори у овом граду
словеначка основна школа.
Српске и хрватске школе и одељења у Румунији:
извештај о положају Срба и Хрвата у Румунији и одговарајући меморандум о томе; извештај о општим приликама у којима раде српске школе, преглед српских мањинских школа у Румунији са бројем одељења, ученика и наставника; елаборат "Срби у румунском Банату"; извештај о југословенској
средњој школи у Темишвару; попис српских учитеља - држављана Румуније;
плате српских учитеља у Румунији; бројно стање ученика у српским школама;
свештеници Српске православне цркве који обављају дужност учитеља у српским школама; молба Управе Православне српске епархије темишварске да се
што пре реши питање издржавања српских вероисповедних основних школа у
Румунији; конвенција о уређењу мањинских основних школа у Банату.
Оквирни наставни програм српскохрватског језика за мањинске школе у
ДФЈ; стање македонских школа у Албанији; статистички преглед мањинских
школа у ФНРЈ; списак словеначких исељеничких школа у Северној и Јужној
Америци; реферат "Питање исељеничких школа и културно-просветних установа наших народа"; примедбе на програме мањинских школа из наставе
историје, језика и књижевности; словачки наставници у словачким мањинским школама у Југославији; отварање југословенске школе у Солуну; елаборат о мађарским мањинским школама у Југославији; попис југословенских
школа у Француској; попис хрватских мањинских школа у Градишћу (Аустрија); попис српских и хрватских школа у Мађарској; примедбе на програме румунских мањинских школа из наставе историје, језика и књижевности; наставни програм украјинске мањинске основне школе; наставни програм пољске
мањинске школе; програм из српскохрватског језика за словачке, русинске и
бугарске мањинске школе; оквирни наставни програм за словачке мањинске
школе у Југославији; наставни планови и програми бугарских школа.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, елаборат, реферат, конвенција, меморандум..
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки, румунски, словачки, бугарски.

6

12

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Захтев Пољопривредно-шумрског факултета Универзитета у Београду
да му се врати покретна имовина одузета у време НДХ; персонална, материјална и друга питања која би требало да се реше не би ли универзитети у ФНРЈ
"задовољавали захтеве данашњег духа времена"; попис различитих катедри на
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факултетима Загребачког свеучилишта; потребе Министарства народног
здравља ДФЈ за медицинским стручњацима одређених специјалности и предвиђена годишња количина "произведених" медицинских стручњака; бројно
стање студената Београдског универзитета и Економско-комерцијалне високе
школе у Београду септембра 1945; укупан број студената из Босне и Херцеговине који би желели да упишу неки од факултета у Југославији; укупан број студената Загребачког свеучилишта септембра 1945.
Стање наставног особља, наставних просторија, материјалне могућности и бројно стање студената: Ветеринсрског факултета, Академије ликовних
умјетности, Правног факултета, Техничког факултета, Економско-комерцијалне високе школе, Високе педагошке школе, Хрватског државног конзерваторија, Пољопривредно-шумарског факултета и Фармацеутског факултета у
Загребу.
Мишљење Министарства индустрије и Министарства правосуђа ФНРЈ о
издвајању факултета и високих школа који обезбеђују стручњаке потребне
привреди из надлежности Министарства просвете; мишљење Српске академије наука о обнављању рада океанографског института у Сплиту; закључци са
конференције о питању преласка пољопривредно-шумарских факултета из
надлежности Министарства просвете у надлежност Министарства пољопривреде.
Извештаји о раду: Правног факултета, Теолошког факултета, Академије
примењених уметности, Академије драмских уметности, Техничког факултета, Музичке академије и Филозофског факултета у Љубљани, о стању студентских домова и мензи у Љубљани.
Извештај о економским проблемима студената Загребачког свеучилишта; статистички подаци о Београдском универзитету; списак студената стипендиста Владе Македоније и Владе Босне и Херцеговине; статистички подаци о факултетима Универзитета у Љубљани; конкурс Правног факултета у Београду за пријем асистената, доцента и професора (пријаве кандидата и пратећа документација).
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, попис, табела, молба.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

6

13

СТУДИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Списак студената којима је дата сагласност да студирају у иностранству;
спискови студената - стипендиста чехословачке владе; молбе појединих лица
да им се одобри одлазак на студије у Чехословачку, са приложеним идеолошко-политичким карактеристикама и др. документима; молбе појединих бугарских држављана да им се одобре студије у ФНРЈ; молбе југословенских
грађана да им се одобре студије у Бугарској, Швајцарској и Аустрији; материјали о лицима која желе да наставе започете студије у Великој Британији; материјали о Југословенима на студијама у Совјетском Савезу; материјали о слању Југословена на студије у Француску.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, попис, идеолошко-политичка карактеристика, молба.
Језик: српскохрватски, словеначки, чешки, бугарски.
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КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
7

14

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ
Извештај о стању Државне архиве у Београду након прегледа од стране
одговарајуће комисије; извештај о раду Државне штампарије у Сарајеву током
августа 1945; закон о Државној центалној библиотеци ДФЈ; материјали о раду
Државног издавачког завода Југославије; извештај о раду Одељења за просвету Главног народноослободилачког одбора Војводине и критика Министарства просвете због онога што је у њему написано; материјали о ликвидацији:
Привременог ауторско-правног посредништва, Удружења југословенских
драмских аутора и Удружења југословенских музичких аутора (сва из Београда); извештај о раду Културно-уметничког одељења Министарства просвете
Хрватске у августу 1945; извештај о раду Одсека за науку и уметност Министарства просвете Босне и Херцеговине у августу 1945; списак сталних и дописних чланова Српске академије наука који су стално настањени у Београду;
извештај о раду Културно-уметничког одељења Министарства просвете Хрватске за септембар 1945; извештај о раду Одељења за културу Министарства
просвете ДФЈ за октобар 1945; културне прилике у Војводини у лето 1945; извештај др Алексе Ивића о преговорима у Будимпешти око предаје неких фондова Мађарског државног архива архивима у ФНРЈ; уредба о Државној штампарији Босне и Херцеговине; извештај о раду Министарства просвете Словеније од ослобођења до октобра 1945; извештај о раду научних и уметничких
установа у Босни и Херцеговини у новембру 1945; извештај о раду Министарства просвете Босне и Херцеговине у децембру 1945; извештај о раду Одељења за културу Министарства просвете ФНРЈ у јануару 1945; извештај о раду
научних и уметничких установа у Босни и Херцеговини у јануару 1946; извештај о стању задужбина Текелијанум и Ангелијанум у Будимпешти; извештај
"Културни проблеми Вараждинског округа"; реферат о раду Коларчевог народног универзитета у Београду.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, статут, уредба.
Језик: српскохрватски, словеначи.

7

15

КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКЕ
Списак књига које је Повереништво за просвету НКОЈ доделио књижници и читаоници у Милошевцу код Смедерева; списак књига које је Министарство просвете ДФЈ доделило Главној управи Јединствених синдиката радника
и намештаника ДФЈ; расподела књига које су заплењене у Немачком институту, немачкој основној школи и гимназији у Београду; књиге које су додељене:
Просвјетном одјелу ЗАВНОХ-а, Народноослободилачком одбору села Побужје (Скопски срез) и удружењу учитеља из Темишвара; расподела издања Српске књижевне задруге; чување заплењене библиотеке грофа Одескалкија из
Илока; расподела књига из библиотеке грофа Куен-Лисија из Нуштра код
Винковаца; књиге намењене библиотеци Министарства просвете ДФЈ; књиге
из магацина Министарства просвете ДФЈ које се шаљу на Косово и Метохију;
књиге за потребе народних читаоница у Македонији; књиге које се упућују републичким министарствима просвете ради даље дистрибуције у крајеве где су
потребне; совјетске књиге и часописи за које је заинтетресовано Министарство просвете ДФЈ; књиге које се шаљу у Албанију; списак књига које се шаљу
библиотекама и читаоницама на Банији, Кордуну, у Лици, Истри, Међимурју
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и Задру; резолуција књижара "о данашњем положају књижарства у Београду и
осталим деловима ослобођене територије"; нацрт закона о обавезном остављању штампаних ствари на подручју Југославије Државној централној библиотеци ДФЈ и одговарајуће примедбе; извештај о сакупљању и дистрибуцији књига "народних непријатеља"; статистички подаци о раду библиотека и читаоница у Македонији у јуну 1945; извештај о раду Народне библиотеке Босне и
Херцеговине у августу и октобру 1945; упутство о томе како би требало да се
купују књиге и др. публикације за Народну библиотеку Босне и Херцеговине.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, табела, попис, резолуција.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, енглески, немачки.

7

16

КИНЕМАТОГРАФИЈА, ПОЗОРИШТЕ, МУЗИЧКА УМЕТНОСТ, РАДИО
Акција прикупљања радио-апарата за потребе просвећивања народа; писмо министра пољопривреде Васе Чубриловића о употреби радија у кампањи
обраде земље; распис министра просвете Владислава Рибникара о потреби да
пољопривредници организовано слушају радио емисије о унапређењу пољопривреде које емитује Радио-Београд; ревија народне уметности у част прве
годишњице ослобођења Београда; извештај о колективном слушању радио
емисија у Сенти и околини; подаци о радио апаратима који су прикупљени за
потребе народног просвећивања; наслови појединих предавања која су читана
преко радија.
Субвенција Пионирском позоришту централног одбора УСАОЈ-а; наплата таксе од биоскописких улазница за потребе позоришта; прикупљање популарних позоришних комада за потребе дилетантских позоришних дружина;
гостовање Хрватског народног казалишта из Загреба у Сушаку, Ријеци, Опатији и Лабину; луткарске представе у Љубљани.
Концерти централног хора свих министарстава ДФЈ у Сремској Митровици и Руми, а запотребе рањеника Југословенске Армије; информација о илегалним концертима који су одржавани у окупираној Варшави.
Списак филмова и делова опреме за њихово приказивање које је добио
Коларчев народни универзитет у Београду; материјали о путовањима синеасте
Бранка Ленарта у Будимпешту и Беч ради набавке опреме за снимање и приказивање филмова; материјали о тзв. уском филму који се користио у кампањи
за просвећивање народа; неколико наслова типичних кратких филмова који су
приказивани у оквиру кампање народног просвећивања; обавештење да Филмски национални студио СССР планира да сними филм о борби Југословена у
Другом светском рату; наређење да наставни филмови не смеју јавно да се
приказују, ако нису цензурисани у одговарајућој установи.
Материјали о раду Тршћанске филхармоније.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, распис, информација, табела, уговор.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, енглески, италијански.

Министарство просвете ФНРЈ
број
фасцикле

13

бр.јед.
описа

КУЛТУРНЕ И ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
8

17

КУЛТУРНЕ И ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Обавештење министра унутрашњих послова Владе Зечевића да ће у Југославију бити пуштени само они страни држављани које су установе из
ФНРЈ, које су их позвале, уредно пријавиле уз одговарајућу документацију;
позив на међународну студијску недељу образовања жртава рата у Цириху;
две публикације Међународног бироа за просвету из Женеве; записник са конференције савезничких министара просвете у Лондону; извештај о раду Међународног бироа за просвету током 1943-1944; уредба о културним аташеима
ДФЈ у иностранству; извештај амбасаде ДФЈ у Варшави о конгресу просветних радника у Лођу и различитим видовима културно-просветне сарадње између Пољске и Југославије; позив Института за Међународну интелектуалну
сарадњу при Друштву народа на заједнички рад у циљу прокупљања књига и
њихове дистрибуције у ратом опустошена подручја; позив Владиславу Рибникару да буде члан почасног председништва на светском омладинском конгресу у Лондону; упитник о општем физичком и менталном стању школске омладине који је југословенској влади послала Конференција савезничких министара просвете; годишњи извештај Међународне уније за заштиту литерарне и
уметничке својине; материјали о културним и просветним везама са Чехословачком; сарадња са Америчким друштвом за обнову Југославије; дописник
Српског гласника из Торонта Леон Давичо пише о могућој културно-просветној сарадњи Канаде и "нове" Југославије; извештај о реформама у југословенској просвети за потребе Међународног бироа за просвету.
Година: 1945-1946.
Врста документа: извештај, записник, брошура, упитник.
Језик: српскохрватски, енглески, француски.

8

18

СЛОВЕНСКИ КОНГРЕС У БЕОГРАДУ
Записник са свечане седнице којом је отворен Конгрес у Београду, децембра 1946; говор потпредседника Националног већа Републике Пољске
Вацлава Барћиковског; реферат Милована Ђиласа "Борба словенских народа
за мир и демократију"; говори бугарских делегата Влка Чрвенкова и С. Тројановског; говор чехословачког делегата Густава Хусака; реферат академика В.
Д. Грекова "Улога Словена у историји светске културе"; реферат ректора Универзитета у Београду Стевана Јаковљевића "Допринос југословенских народа
светској култури"; говор монсињора Светозара Ритига; говор руског митрополита Николаја; говор председника Српске академије наука Александра Белића; реферат Мјечислава Михаловича "Удео Пољске у култури света"; реферат
академика Тодора Павлова "Допринос бугарског народа општечовечанској
култури"; говор ректора Универзитета у Лењинграду А. Вознесенског; говор
"Народне уметнице СССР" Ларисе Александровскаје; извештај о раду Словенског комитета у Прагу; реферат А. С. Гундарова "Нови словенски покрет о задаци словенских организација"; реферат Мартина Менцеја "Организациона
питања Словенског комитета Југославије" и други материјали о Словенском
конгресу у Београду.
Година: 1946.
Врста документа: забелешка, реферат, извештај.
Језик: српскохрватски.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

POPIS
KWIGA EВИДЕНЦИЈА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Министарство просвете ФНРЈ

17

број
књиге

ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА

1

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 1-195.

2

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 196-390.

3

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 391-585.

4

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 586-780.

5

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 781-965.

6

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 966-999.

7

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1946.
број: 1-206.

8

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 1-4000.

9

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1945.
број: 4001-8425.

10

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1946.
број: 1-2239.

11

ПОВЕРЉИВИ РЕГИСТАР
година: 1945.
слово: А-Ш

12

ПОВЕРЉИВИ РЕГИСТАР
година: 1946.
слово: А-Ш

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

18
број
књиге

13

ОПШТИ РЕГИСТАР
година: 1945.
слово: А-Ш

14

ОПШТИ РЕГИСТАР
година: 1946.
слово: А-Ш

ИНДЕКСИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Министарство просвете ФНРЈ

21

ИМЕНСКИ ИНДЕКС

А
АРСЕНИЈЕ, ЕПИСКОП МОРАВИЧКИ
7

Б
БЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР
18

В
ВОЗНЕСЕНСКИ А.
18

Г
ГРЕКОВ В. Д.
18

Д

Л
ЛЕНАРТ БРАНКО
16

М
МЕНЦЕЈ МАРТИН
6, 18
МИРЕ ДИМЧЕ
6

О
ОДЕСКАЛКИ, ГРОФ
15

П

ДАВИЧО ЛЕОН
17

ПАВЛОВ ТОДОР
18

ДЕСИЋ СТЕВО
6

ПАТАКИ СТЈЕПАН
12

ДИОНИСИЈЕ, ЕПИСКОП АМЕРИЧКО-КАНАДСКИ
1

Ђ
ЂИЛАС МИЛОВАН
18

З
ЗЕЧЕВИЋ ВЛАДА
17

И
ИВИЋ ДР. АЛЕКСА
14

Ј
ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕВАН
18
ЈОСИФ, МИТРОПОЛИТ СКОПСКИ
1, 7

К
КУЕН-ЛИСИ, ГРОФ
15

Р
РИБНИКАР ВЛАДИСЛАВ
1, 6, 16-17
РИТИГ СВЕТОЗАР
18

С
СТЕВАНОВИЋ П. БОРИСЛАВ
12

Ћ
ЋУКОВИЋ ЛАЗАР
7
ЋУКОВИЋ СТАНА
7

Ч
ЧРВЕНОВ ВЛКО
18
ЧУБРИЛОВИЋ ВАСО
6, 12, 16

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

22

ГЕОГРАФСКИ ИНДЕКС
A
АЛБАНИЈА
1-2, 11, 15
АМЕРИКА, ЈУЖНА
1, 11
АМЕРИКА, СЕВЕРНА
11
АУСТРИЈА
13

Б
БАНАТ
11
БАНИЈА
15
БЕОГРАД
1, 5, 7, 12, 14, 16, 18
БЕЧ
16
БОСИЛЕГРАД
1, 7
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
5-6, 9, 14
БУГАРСКА
2, 13
БУДИМПЕШТА
14, 16
БУЕНОС АЈРЕС
11

В

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
2, 13
ВОЈВОДИНА
6-7, 14

Г
ГРАДИШЋЕ, АУСТРИЈА
11
ГРЧКА
2

Д
ДОЦК СУД, АРГЕНТИНА
11

Ж
ЖЕНЕВА
17

З
ЗАГРЕБ
4, 7, 12, 16
ЗАДАР
15
ЗЕМУН
12

И
ИЛОК
15
ИНЂИЈА
11

ВАРАЖДИН
14

ИСТРА
15

ВАРШАВА
16

ИТАЛИЈА
13

Министарство просвете ФНРЈ

К

23

Њ

КАНАДА
17

ЊУЈОРК
17

КОРДУН
15

О

КОСОВО И МЕТОХИЈА
1, 6-7, 15
КОСТЕЛЦ-ЈИХЛАВА, ЧЕХОСЛОВАЧКА
7

Л
ЛАБИН
16
ЛИБЕРТИВИЛ, САД
1
ЛИКА
15
ЛОЂ
17
ЛОНДОН
1

Љ
ЉУБЉАНА
12

М
МАЂАРСКА
11
МАКЕДОНИЈА
6-7, 15
МЕЂИМУРЈЕ
15
МИЛОШЕВАЦ (СМЕДЕРЕВО)
15

Н
НУШТАР (ВИНКОВЦИ)
15

ОПАТИЈА
16

П
ПЕЧУЈ
5
ПОБУЖЈЕ (СРЕЗ СКОПСКИ)
15
ПОЉСКА
2, 17
ПРИЗРЕН
7

Р
РИЈЕКА
16
РИСАН
7
РУМА
16
РУМУНИЈА
1, 11

С
САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ
РЕПУБЛИКА
2, 7, 13, 15
САНЏАК
7
САРАЈЕВО
4, 9, 12, 15
СЕНТА
16
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
7, 11, 13, 17
СЛОВЕНАЧКО ПРИМОРЈЕ
6

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

24

СЛОВЕНИЈА
5-7
СОЛУН
11
СПЛИТ
12
СРБИЈА
6-7, 14

Ф
ФРАНЦУСКА
2, 11, 13

Х
ХРВАТСКА
6, 8, 14

Ц

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
16

ЦАРИБРОД
7

СУБОТИЦА
5

ЦИРИХ
1, 17

СУШАК
16

ЦРНА ГОРА
6

Т

Ч

ТЕМИШВАР
1, 11, 15

ЧЕХОСЛОВАЧКА
1-2, 7, 13, 17

ТОРОНТО
17

ЧИЛЕ
11

ТРСТ
16

Ш
ШВАЈЦАРСКА
13

Министарство просвете ФНРЈ

25

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНДЕКС
А
АМЕРЧКО ДРУШТВО ЗА ОБНОВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
(AMERICAN ASSOTIATION FOR
RECONSTRUCTION IN YUGOSLAVIA), ЊУЈОРК

17

Г
ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР
ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

14

Д
DEUTSCHES WISSENSCHAFTICHES INSTITUT,
BELGRAD

15
ДРЖАВНА АРХИВА, БЕОГРАД

14
ДРЖАВНА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА ДФЈ,
БЕОГРАД

14
ДРЖАВНА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА ДФЈ,
БЕОГРАД

15
ДРЖАВНА ШКОЛА ЗА СЛИКАРСТВО И
УМЈЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, САРАЈЕВО

9
ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА ДФЈ

3
ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА, САРАЈЕВО

4

МИНИСТАРСТВО НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ДФЈ

12
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ФНРЈ

12
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ

4

Н
НАКЛАДНИ ЗАВОД ХРВАТСКЕ, ЗАГРЕБ

4
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НР БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

6, 15
НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА,
МИЛОШЕВАЦ

15

О
ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

1

П
ПИОНИРСКО ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТРАЛНОГ
ОДБОРА УСАОЈ

16
ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ПРОСВЕТУ НКОЈ

15
ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЗЕМУН

12

ДРЖАВНИ ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД ЈУГОСЛАВИЈЕ

14

Ј
ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТИ РАДНИКА И
НАМЕШТАНИКА ДФЈ

15

К
КОЛАРЧЕВ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД

Р
РАДИО БЕОГРАД

16
РИМОКАТОЛИЧКИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЗАГРЕБ

7

С

14, 16

САВЕЗ ЈЕВРЕЈСКИХ ОПШТИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ

М

СВЕУЧИЛИШНА КЊИЖНИЦА, ЗАГРЕБ

МЕЂУНАРОДНИ БИРО ЗА ПРОСВЕТУ (BUREAU
INTERNATIONAL D'EDUCATION), ЖЕНЕВА

17

7
15
СВЕУЧИЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ

12

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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СЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ, ПРАГ

18
СРЕСКИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР,
СЕНТА

16
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА

12, 14
СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА, БЕОГРАД

15
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

1, 7
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, ЕПАРХИЈА
АМЕРИЧКО-КАНАДСКА

1

Т
ТРШЋАНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

16

У
УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА РАЗНИХ СТРУКА ЗА
ГРАД БЕОГРАД

15

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

5, 12
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ

12

Ф
ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ

7
ФИЛМСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДФЈ

3

Х
ХРВАТСКО НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ, ЗАГРЕБ

16

Ц
ЦЕНТРАЛНИ ХОР СВИХ МИНИСТАРСТАВА ДФЈ

16
ЦРВЕНИ КРСТ ЈУГОСЛАВИЈЕ

7
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ТЕМАТСКИ ИНДЕКС
A
АЛБАНСКИ СТУДЕНТИ
2
АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ
16
АНАЛФАБЕТСКИ ТЕЧАЈЕВИ
6
АРХИВ И АРХИВСКА ГРАЂА
14

Б

ДИЛЕТАНТСКЕ УМЕТНИЧКЕ ГРУПЕ
6
ДИСТРИБУЦИЈА КЊИГА
15

З
ЗАДУЖБИНЕ
7

И
ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1-2

БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
5

ИЗЛОЖБА
14

БУКВАР
7

ИСЕЉЕНИЧКЕ ШКОЛЕ
11

В
ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
17
ВЕРОНАУКА
7
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
12-13

Г

ИСТОРИЈА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ
8

Ј
ЈУГОСЛОВЕНИ НА СТУДИЈАМА У
ИНОСТРАНСТВУ
13
ЈУГОСЛОВЕНИ У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ
11

ГЕОГРАФСКА КАРТА
7

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИСЕЉЕНИЦИ У ЈУЖНОЈ
АМЕРИЦИ
1

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
9

ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАСТАВНИЦИ У АЛБАНИЈИ
1

ГРЧКИ СТУДЕНТИ
2

Д

К
КЊИГЕ "НАРОДНИХ НЕПРИЈАТЕЉА"
15

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
7

КОНЦЕРТИ ЗА РАЊЕНИКЕ
16

ДЕЧЈИ И ЂАЧКИ ДОМОВИ
7

КРЕДИТ
4

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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Л
ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ
16

М
МАКЕДОНСКЕ ШКОЛЕ У АЛБАНИЈИ
11
МАЊИНСКЕ ШКОЛЕ
11

П
ПЕТПАРАЧКА ЛИТЕРАТУРА
6
ПОЗОРИШТЕ
14
ПОМОРСКЕ ШКОЛЕ
9
ПОПУНА БИБЛИОТЕЧКИХ ФОНДОВА
15

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА
4

МУЗЕЈ
14

ПРЕДШКОЛСКО И ВАНШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
7

Н
НАРОДНЕ КЊИЖНИЦЕ И ЧИТАОНИЦЕ
6, 15
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
6
НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ
6, 15
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОРИ
3
НАСТАВИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
9, 11
НАЦИОНАЛНА МАЊИНА, МАЂАРСКА
11
НАЦИОНАЛНА МАЊИНА, РУМУНСКА
11
НАЦИОНАЛНА МАЊИНА, СЛОВАЧКА
11
НАЦИОНАЛНА МАЊИНА, УКРАЈИНСКА
11
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
10

О
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
7- 9

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
8
ПРОСВЕТА
7
ПРОСВЕЋИВАЊЕ ЖЕНА
6
ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
7
ПРОФЕСОРИ УНИВЕРЗИТЕТА
12

Р
РАДИО ЕМИСИЈЕ У СЛУЖБИ НАРОДНЕ
ПРОСВЕТЕ
16
РАДНИЧКИ ТЕХНИКУМ
8
РАТНА ШТЕТА
5
РЕСТИТУЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
5

С
СЛОВЕНСКИ КОНГРЕС У БЕОГРАДУ
18
СОВЈЕТСКЕ КЊИГЕ И ПЕРИОДИКА
15
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СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
8
СПОМЕН СВЈЕДОЏБЕ
10
СРБИ И ХРВАТИ У РУМУНИЈИ
11
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
7- 9
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, НАСТАВА
ВЕРОНАУКЕ
1
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, ПОВРАЋАЈ
ИМОВИНЕ
1
СРПСКЕ И ХРВАТСКЕ ШКОЛЕ У РУМУНИЈИ
1
СТАЛНА ИЗЛОЖБА КЊИГА
6
СТИПЕНДИЈЕ
13
СТРАНИ СТУДЕНТИ У ФНРЈ
13
СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
7- 9
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
7
СТУДЕНТИ
12
СТУДИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ – БУГАРСКА,
СССР, ФРАНЦУСКА, ЧЕХОСЛОВАЧКА
2
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Т
ТАБЛИЦЕ СЛЕДОВАЊА ХРАНЕ
3
ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ
7
ТЕЧАЈ
7
ТРШЋАНСКА ФИЛХАРМОНИЈА
16

У
УНИВЕРЗИТЕТ
12
УСМЕНЕ НОВИНЕ
6
УТВРЂИВАЊЕ РАНГА ШКОЛА
10
УЧИЛА И УЏБЕНИЦИ
7
УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
8

Ф
ФИЛМ У СЛУЖБИ НАРОДНЕ ПРОСВЕТЕ
16
ФРАНЦУСКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ
1

Ш
ШКОЛОВАЊЕ БОРАЦА НОР
7
ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ
7

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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ПОПИС ПЕРСОНАЛНИХ ДОКУМЕНАТА

Бр. фасц.
1

ПЛАТНИ СПИСКОВИ
година: 1945 (I-XII); 1946 (I-II)
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