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Дигитализација фото-архиве „Танјуг“
Фото-архива: садржај и стање грађе
АПСТРАКТУМ: Архив Југославије преузео је током 2016. целокуп
ну фото-архиву новинске агенције „Танјуг” и започео почетком
2017. године вишегодишњи пројекат дигитализације у циљу за
штите и веће доступности. Тежиште рада усмерено је ка пред
стављању садржаја, стања, обима, начина документарне сређе
ности, као и упознавању са културном вредношћу и историјским
значајем једног од најбогатијих и најзначајнијих фот-архива у на
шој земљи. Више од милион негатива и контакт-копија насталих
радом Танјугових фото-репортера документује најзначајније до
гађаје, манифестације и дешавања у Југославији и иностранству
у периоду од 1946. до 1996. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: дигитализација, новинска агенција „Танјуг“, фо
то-архив, фото-документација, негативи, позитиви
Целокупна фотографска грађа која је настала радом новинске агенције
„Танјуг” налази се од 2016. године у Архиву Југославије у оквиру фонда 112
– Новинска агенција „Танјуг”. Архива се састоји од фото-грађе (негативи,
контактне копије, дигиталне фотографије), фото-документације у виду ин
вентарних књига филмова, као и информативних средстава за претраживање
фото-архиве (попис 842 регистратора у којима су смештени листови са кон
такт-копијама, картотечки листићи за претраживање именских и географских
одредница).
У више од 650 архивских кутија налази се приближно 60.000 филмова
са око милион негатива. Према врсти подлоге и техници најзаступљенију гру
пу представљају црно-бели негативи на пластичним филмовима. Прелиминар
ним увидом у стање грађе евидентирано је и постојање мањег броја негатива
на стаклу, колор негатива, као и дијапозитива. Према формату (димензијама)
најзаступљеније су две групације: лајка (24 x 36 mm), најпопуларнији и најра
спрострањенији, назван према произвођачу Leica Camera AG из Немачке, и
средњи формат (6 x 6). У мањој мери се налазе и филмови који одступају од
стандардног 6 x 6 формата (6 x 4, 6 x 7, 6 x 9, 9 x 12, 10 x 15). Филмови лајка
формата чувају се као цели филмови увијени у папирнатим ролнама, или као
исечене филмске траке до 6 снимака у ковертама са пергаментним уложни
цама. И код једног и код другог начина чувања, на свим заштитним омотима
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исписани су бројеви филмова који омогућавају њихову идентификацију. Нега
тиви формата 6 x 6 чувају се појединачно у кошуљицама са исписаним броје
вима филмова и појединачних снимака. Сигниране кошуљице са негативима
који припадају једном филму чувају се у ковертама са исписаним бројевима
филмова на спољним омотима. Коверте са негативима се налазе у архивским
кутијама, где су поређане и сложене по хронолошком редоследу филмова.
Када је реч о самом начину сигнирања и означавања, уочена је извесна
документарна недоследност која се манифестује постојањем различитих се
ријских низова бројева филмова. Препознавање и разграничење серијских
низова бројева филмова било је од круцијалног значаја приликом смештаја
кутија са негативима у архивске депое и успостављања хронолошког порет
ка. На основу извршеног пописа кутија са филмовима и инвентарних књига
филмова успостављен је поредак у депоу који одговара серијским бројевима
и хронолошком редоследу филмова. На тај начин могуће је врло лако претра
жити и доћи до жељених негатива.
Серијски низ бројева филмова
1000–10000
L-1–15357
1–4000
04001–09999
10000–34073
C-1–143
ОL-001–100

Хронолошки период
1946–1952.
1952–2003.
1948–1996.
1987–1991.
1984, 1992–1998.

Негативи, као уникатни фотографски снимци, представљају несумњи
во највреднији и најдрагоценији део фото-архиве, из којих је у сваком тре
нутку могуће хемијском обрадом (развијање и фиксирање) израђивати више
струке позитиве. Модернији и бржи приступ састоји се у скенирању одгова
рајућим фото-скенером или фото-апаратом, ради израде дигиталних снимака
високог квалитета и резолуције за трајно чување и коришћење у различите
сврхе. Међутим, употребна вредност негатива, односно могућност њиховог
коришћења као релевантног историјског извора, била би знатно умањена без
пратеће фото-архиве позитива –контакт-копија, документације и информа
тивних средстава, који омогућавају њихову идентификацију, описивање, ва
лоризацију и претраживање. Идентификација негатива не може се спровести
кроз непосредан рад са изворним снимцима будући да коверте и кошуљице
са негативима садрже од података највећим делом само бројеве филмова и
појединачних снимака. Методолошки приступ и незаобилазан пут којим тре
ба ићи како би се негативи идентификовали, описали, стручно валоризова
ли и дигитализовали састоји се у стручној обради и дигитализацији листова

М. Радовановић, Дигитализација фото-архиве „Танјуг”...

23

са контакт-копијама и документарно-информативних средстава фото-архиве
(инвентарне књиге негатива и картотека).

Сликa 1 и 2. Коверта са бројем филма 15793, садржи укупно 8 негатива форма
та 6 x 6, који су појединачно заштићени и смештени у кошуљицама на којима су ис
писане сигнатуре филмова у форми број филма / број појединачног снимка (15793/1,
15793/2, итд. до последњег снимка у коверти). Слика десно приказује лист са разви
јеним контакт-копијама за број филма 15793. Сигнатуре и ознаке су исте на свим
појавним облицима фотографија.

Израда контакт-копија била је, до појаве дигиталне фотографије, стан
дардна процедура приликом израде фотографских позитива. Поступак је био
једноставан: ролна негатива би се исекла на траке од по неколико сличица
(код филма од 35 mm њих 5–6) и поређала преко фото-папира већег формата.
Потом би се фото-папир осветлио светлом из апарата за повећавање и као
резултат, после стандардног развијања и фиксирања фотографске хартије, до
били би се позитиви размере 1:1 у односу према негативима. Који је смисао
контактног копирања? Оно, пре свега, омогућава фотографу да види какве
слике је направио, како би за израду позитива изабрао оне које му највише од
говарају, како би знао да ли је потребно да примени одређене технике којима
би отклонио техничке недостатке, изабрао прави формат слике, евентуално
избрисао неки непожељан детаљ. Ипак, најважнија примена контакт-копија
је приликом стварања фото-архиве, јер ималац негатива на основу њих зна са
каквим негативима располаже и увек може да изабере оне које ће употребити
за израду позитива.
Резултат вишедеценијске примене описане фотографске технике у фо
то-одељењу новинске агенције „Танјуг” представља јединствена фото-архива
позитива која, према стручним проценама, садржи између 800.000 и 1.000.000
контакт-копија. Те копије сведоче о најзначајнијим политичким, друштвеним
и културним догађајима у Југославији и иностранству током дугог периода
1946–1996. године. Листови са сигнираним и описаним контакт-копијама
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физички су смештени и тематски организовани у оквиру 842 регистратора
– фасцикле (око 80 метара архивске грађе). На једној страни листа може се
налазити до 9 контакт-копија 6 x 6 формата, односно и до 48 контакт-копија
лајка формата. Регистратори, зависно од теме и догађаја, садрже различит
број листова, односно различит број контакт-копија. У највеће регистраторе
спадају они који садрже преко 130 листова са 3000–4000 контакт-копија.
Анализом хронолошког распона фото-грађе у регистраторима може се
закључити да је већина настајала сукцесивно током дужег временског перио
да, од неколико месеци, преко неколико година до неколико деценија. Тако је
за формирање регистратора под бројем 56, који садржи фото-грађу за билате
ралне односе између Југославије и Пољске 1956–1966. године, требало чита
вих 11 година. Ову тврдњу и закључак потврђује чињеница да се на почетку
овог, као и осталих, регистратора управно налазе хронолошки најмлађи ли
стови са контакт-копијама, док се на самом крају налазе најстарији листови
по времену настанка. То значи да се први листови са контакт-копијама из
наведеног регистратора односе на догађаје из 1956. године, а да су се потом
остали листови хронолошким редоследом сукцесивно додавали са појавом
нових филмова, који би одговарали теми регистратора, све до 1966. године.
Идентификација регистратора врши се на основу спољних етикета које
садрже следеће податке: редни број регистратора, кратак приказ садржаја и
хронолошких одредница фото-грађе, а понегде се наводи и скраћеница – кла
сификациона шифра, док се претраживање њиховог садржаја врши на основу
„Танјуговог” пописа регистратора, о чему ће касније бити више речи. Дава
њем на увид контакт-копија ради претраживања, прегледа и одабира снимака
испуњен је најважнији циљ – трајно очување и заштита изворних снимака
– негатива, који се у рад узимају искључиво у ситуацијама када је потребно
израдити аналогне или дигиталне репродукције снимака високог квалитета
и резолуције. Сигнатуре су исте на свим појавним облицима фотографије,
чиме је сачувана веза контакт-копија са изворним негативима, који се чувају
одвојено, захваљујући чему је релативно лако пронаћи било који од око ми
лион негатива.
Специфичност информационо-документарног система „Танјугове” фо
то-архиве представља постојање класификационе шеме према којој су листо
ви са контакт-копијама тематски разврставани и смештани у одговарајуће
регистраторе – фасцикле. Уочљиво је да су постојале главне теме, које су
се даље гранале на подтеме и гране. На појединим листовима са контакткопијама може се уз број филма пронаћи и ознака филма, која заправо пред
ставља шифру из постојеће класификационе шеме. Тако се класификациона
ознака „ПО“ односи на тему Посете, док су арапским бројевима означаване
подтеме у оквиру ње (ПО-1, ПО-2, итд.), односно: Посете шефова држава,
Посете министара иностраних послова, Посете парламентарних делегаци
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ја, Посете војних делегација, Посете партијских делегација, итд. Битно је
напоменути да се за једну одређену тему фото-грађа може пронаћи у више
регистратора, у зависности од броја филмова и контакт-копија са догађајима
за одређену тему. Тако је фото-грађа за тему „Спорт“ тематски разврстана у
више од 60 регистратора (распон бројева 340–403).

Слика 3. Лист са контакт-копијама лајка формата
Слика 4. Лист са контакт-копијама из регистратора 68 – Посете шефова др
жава 1963–1980. Филм 12480 садржи 50 листова са 424 контакт-копије формата
6 x 6, које сведоче о тродневној званичној посети председника Сједињених Држава
Мексика Адолфа Лопеза Матеоса Југославији од 29. до 31. марта 1963.

Документарна и историјска вредност листова са контакт-копијама са
стоји се у томе да рубрике листова садрже неопходне информације за иденти
фикацију, описивање и индексирање филмова, а то су: број филма (веза изме
ђу контакт-копије и негатива), аутор филма – фото-репортер, опис догађаја,
место, време, личности – главни актери догађаја. Неретко су приложени и но
вински исечци из домаће штампе која је извештавала о догађајима осведоче
ним контакт-копијама. За фотографску грађу карактеристика је да негативи,
као изворни снимци, носе улогу оригинала. Уколико се током архивистичке
обраде и сређивања фонда утврди да за одређене контакт-копије не постоје
изворни снимци (негативи), вредност самих контакт-копија је још значајнија,
јер у том случају остају једини траг и доказ њиховог постојања, док уједног
представљају и једини историјски извор о одређеним догађајима. Уколико се
основано утврди да негативи недостају, дигитални запис контакт-копије преу
зеће у том случају улогу негатива, односно оригинала.
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Фото-одељење новинске агенције „Танјуг”

Слика 5.
Место за репродукције и ретуш не
гатива, фотограф Живорад Вучић, 4.
април 1968, АЈ-112–93_11026/5

Слика 6.
Лабораторија са базеном и машином
за сушење слика, фотограф Живорад
Вучић, 4. април 1968, АЈ-112–93_11026/1

Слика 7.
Део лабораторије за позитиве, 4.
април 1968, фотограф Живорад Вучић,
АЈ-112–93_11026/27

Слика 8.
Архива позитива, 4. април 1968,
фотограф Живорад Вучић, АЈ-112–93_
11026/22

Слика 9.
Фото-Танјуг, 22. април 1964, фо
тограф Живорад Вучић, АЈ-112–93_
14115/13

Слика 10.
Фото-Танјуг, 22. април 1964, фо
тограф Живорад Вучић, АЈ-112–93_
14115/15
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Фото-документација
Паралелно са настајањем и развијањем филмова вођена је посебна еви
денција у виду инвентарних, односно улазних књига. Филмови су хроноло
шким редоследом уписивани и евидентирани у инвентарне књиге, углавном
истог дана, или дан након снимања одређеног догађаја. У посебне рубрике
уношени су основни подаци о филму: број филма, кратак опис догађаја, ме
сто и време, аутор филма. Пошто би се једна књига испунила, на њеним кори
цама исписивани су подаци о броју књиге, хронолошком распону и распону
бројева филмова у њој и потом би се прелазило на нову књигу. Најстарија
инвентарна књига садржи податке за филмове настале у периоду између фе
бруара 1946. и маја 1949, док најмлађа садржи податке за филмове настале
између 1991. и 2003. године. Укупно је сачувана 21 инвентарна књига. Због
документарног значаја и историјске вредности планирана је дигитализација
свих књига, након претходно извршене конзервације и израде нових повеза.

Слика 11. Једна од инвентарних књига филмова. У првој колони са леве стране ли
ста уписиван је број филма, затим опис догађаја, датум и потпис фоторепортера.

С обзиром на то да су филмови уписивани хронолошким редоследом,
на основу инвентарних књига успостављен је првобитни поредак кутија са
негативима који се заснива на хронолошком принципу и који прати сериј
ске распоне бројева филмова. Имајући у виду да је „Танјугова” фото-архива
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непотпуна, односно да један део негатива недостаје, инвентарне књиге, уз
упоређивање негатива са контакт-копијама, омогућиће да се утврде филмови
који недостају. У случајевима када су описи филмова на листовима са кон
такт-копијама непотпуни или нетачни и када их треба идентификовати, про
верити, исправити или допунити, инвентарне књиге филмова представљају
једини извор информација. Тако је приликом идентификације филма L-4046,
из регистратора број 297, утврђено на основу података из листа са контакткопијама да се ради о следећем догађају: Франко Зефирели (Franco Zeffirelli),
италијански режисер на премијери филма „Ромео и Јулија“. Након увида у
одговарајућу инвентарну књигу употпуњен је опис информацијама о месту и
времену догађаја, као и аутору филма: Дом омладине, Београд, 14. 10. 1972,
Владимир Добричић (фото-репортер).
Информативна средства за претраживање фото-архиве
Попис регистратора, у којима се налазе листови са контакт-копијама,
представља основно и привремено информативно средство које пружа могућ
ност тематско-институционалног и хронолошког претраживања целокупне
фото-архиве, која обухвата период 1946–1996. године. Један од његових недо
статака састоји се у томе што регистратори нису груписани и систематизова
ни у оквиру већих тематских целина. Сумарно се описује садржај и хроноло
шки распон фото-грађе сваког појединачног регистратора, тако да је грађа за
одређене теме расута и разбијена у више регистратора, који су по бројевима
знатно удаљени једни од других. Добар пример јесте тематска целина „Била
терални односи“, највећа тематска група за коју постоји највећи број фотогра
фија. Регистратори који садрже фото-грађу посвећену билатералним односи
ма могу се пронаћи у распону бројева између 38–61, 160–200, 611–653. Како
би се истраживачима знатно олакшало претраживање фото-архиве, изврше
но је скенирање, оцеровање и редиговање текста (исправљање граматичких,
словних, правописних и фактографских грешака), тако да је попис са 167
страница текста сада доступан у електронској и претраживој форми у виду
pdf датотеке.
Увидом у садржину пописа долази се до закључка да су сви важнији
догађаји из политичког и друштвеног живота у Југославији и иностранству
осведочени и документовани камерама „Танјугових” фото-репортера. Исцр
пан и детаљан приказ садржаја и догађаја није предмет овог рада, али се ипак
треба задржати на већим тематским целинама, како би се читаоцима и потен
цијалним истраживачима приближила слика о историјско-културном значају
и вредности фото-архиве. Издвајамо веће тематске целине које се могу проу
чавати и истраживати на основу анализе постојећег пописа регистратора:
• Државно-партијски органи: Председништво СФРЈ, Савезно извр
шно веће, Савезна влада СР Југославије, Савезна скупштина ФНРЈ/СФРЈ/
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СРЈ, Скупштина Републике Србије, Републичке скупштине, Републичка из
вршна већа, Савет федерације СФРЈ, Државни секретаријат иностраних по
слова (ДСИП), Градска конференција Београда, Скупштина града Београда,
Савез комуниста Србије, Комунистичка партија Југославије/Савез комуниста
Југославије – конгреси и конференције, Централни комитет СКЈ, Савез кому
ниста Хрватске, Председништво ЦК СКЈ, Пленуми ЦК СКЈ.
• Спољна политика: билатерални односи Југославије са иностран
ством, дипломатска представништва, амбасаде, посете шефова држава, пар
тијских и државних функционера, парламентарних, партијских и војних деле
гација, министара иностраних послова, функционера међународних организа
ција, путовања и посете југословенских државних функционера иностраним
државама.
• Јосип Броз Тито: приватан живот, портрети, награде, прославе рођен
дана – Дан младости, званичне посете југословенским републикама и градо
вима и страним државама, сахрана, Кућа цвећа.
• Међународне организације, конференције, скупови: Интерпарла
ментарна унија, Конференција за европску безбедност и сарадњу, Међународ
ни монетарни фонд, Европска економска заједница, Организација уједињених
нација (ОУН), конференције и самити Покрета несврстаних земаља, НАТО,
Варшавски пакт, Савет за узајамну економску помоћ (SEV), Организација за
економску сарадњу и развој (OECC), Европска асоцијација за слободну трго
вину (EFTA), Организација земаља извозница нафте (OPEC), међународни
скупови, конгреси и конференције у Југославији, међународна помоћ Југосла
вији, помоћ Југославије другим земљама, итд.
• Друштвено-политичке организације, друштва и удружења: Кон
ференција за друштвену активност жена Југославије, Председништво Соци
јалистичког савеза радног народа Југославије, Савез синдиката Југославије,
Савез социјалистичке омладине Југославије, Савез студената Југославије,
Народна техника, Савез удружења бораца Народноослободилачког рата Југо
славије (СУБНОР), Ватрогасни савез Југославије, Савез слепих Југославије,
Ловачки савез, Горани, Есперантисти, Ауто-мото савез, Удружење правника
и адвоката, Југословенска лига за мир и равноправност народа, Радио-амате
ри, Културно-просветно веће Југославије, итд.
• Политичко-друштвена ситуација и догађаји у Југославији после
1990. године: Савезна Република Југославија, Република Словенија, седнице
Председништва СФРЈ, Савезног извршног већа, Савезна влада СРЈ, Републи
ка Српска, рат у Хрватској, међународне санкције, избори у Србији, самит
југословенских република, антиратни протести и митинзи, Република Ма
кедонија, Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република
Србија, Слободан Милошевић, опозиција и политичке партије, избеглице из
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Хрватске и Босне и Херцеговине, митинзи и демонстрације, рат у Босни и
Херцеговини.
• Преглед политичких и друштвених догађаја у свету
• Војска и одбрана: Југословенска народна армија, Службе јавне без
бедности.
• Правосуђе, судство
• Стална конференција градова и општина
• Просвета: основне, средње и стручне занатске школе, више школе,
универзитети, факултети, библиотеке, југословенски и страни студенти.
• Наука и техника: друштвене и природне науке, научни скупови, са
ветовања, симпозијуми, предавања, научни институти, заводи, астрономске
опсерваторије, информациона технологија, посете совјетских и америчких
астронаута Југославији, итд.
• Култура и уметност: културни догађаји и манифестације, фестива
ли, културно-уметничка удружења, друштва, савези, институције, музеји, из
ложбе, сајмови, галерије, позоришта, ликовна уметност, музика, балет, опера,
филм, књижевност, књижевници, фолклор, народни обичаји, мода, избори за
мис и мистер, итд.
• Медији и забава (штампани, радио, телевизија): „Танјуг”, РТВ Бе
оград, Радио Београд, Радост Европе, Политика, итд.
• Здравство и социјална заштита у Југославији: Црвени крст Југо
славије, заводи, институти, домови здравља, болнице, поликлинике, рехаби
литациони центри, брига о деци и омладини, вакцинација, хируршке операци
је, лекари, Војномедицинска академија, итд.
• Привреда и банкарство
• Верске организације у Југославији
• Сахране, комеморације, полагање венаца
• Југословенски радници и исељеници у иностранству
• Омладина и пионири: Конгреси Народне омладине НР Србије, Са
вез омладине Југославије, Феријални савез, Конгреси Савеза социјалистичке
омладине Југославије, Савез студената Југославије, Дом омладине, диско клу
бови, студентске забаве и прославе, музичка омладина, студентске демонстра
ције, омладинске радне акције, итд.
• Индустрија, рударство, бродоградња, хидроелектране, термоелек
тране, гасоводи
• Саобраћај – друмски, ваздушни, речни, морски
• Пољопривреда
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• Телекомуникације
• Поште
• Туризам и угоститељство
• Природне знаменитости у Југославији
• Културно-историјски споменици у Југославији
• Спорт: аутомобилизам, уметничко клизање, Зимска олимпијада у Са
рајеву 1984, мачевање, тенис, хокеј на леду, смучарски скокови, стони тенис,
атлетика, гимнастика, бокс, фудбал, кошарка, шах, бициклизам, одбојка, руко
мет, падобранство, планинарство, лов, риболов, стрељаштво, коњички спор
тови, ауто-мото, борилачки спортови, боди билдинг, пливање, роњење, спорт
ске организације, ватерполо, једрење, једриличарство, бициклизам, веслање,
кајак, кану, олимпијске игре.
• Прославе и предаја награда: догађаји и годишњице из Народноосло
бодилачке борбе, КПЈ/СКЈ, Дан Републике, Дан рада, Дан победе, Дан младо
сти, Дан устанка, Дан жена, Нова година, итд.
• Елементарне непогоде: поплаве, земљотреси, пожари, остало.
Посебно занимљив и драгоцен део „Танјугове” документације предста
вљају картотечки листићи (именски и географски индекси организовани пре
ма абецедном реду), који се могу сврстати у ред помоћних информативних
средстава. Напредни ниво претраживања географских и именских одредница
међу негативима остварује се директним упућивањем на бројеве филмова и
појединачне бројеве снимака који се односе на тражени појам. За поједине ге
ографске индексе смернице су до те мере детаљне да чак истичу појединачне
бројеве снимака са погледом на панораму, одређене улице, културно-историј
ске споменике или важније установе.

Слика 12. Картотечки лист за географску одредницу Дубровник
Слика 13. Картотечки лист за именску одредницу Грбић Чедо

Архивистичка обрада и дигитализација фото-архиве
Почетком 2017. године Архив Југославије започео је, уз стратешку подр
шку Министарства културе и информисања Републике Србије, рад на припре
ми и реализацији вишегодишњег пројекта „Дигитализација фото-архива „Тан

32

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2017

југ“. Прва фаза пројекта (2017–2018) предвиђа архивистичку обраду и диги
тализацију комплетне фото-архиве позитива – листова са 800.000–1.000.000
контакт-копија сврстаних у 842 регистратора (око 80 метара архивске грађе),
као и израду, тестирање и имплементацију апликативне базе, која ће служити
за унос, обраду, индексирање, претраживање и преглед дигитализоване гра
ђе. Дигитализација негатива планирана је у каснијим фазама пројекта, тек
пошто се стручном валоризацијом на основу прикупљених података и дигита
лизованих листова са контакт-копијама припреме, одаберу и утврде приори
тетни негативи за скенирање.
Појам дигитализације многи и даље погрешно схватају када га поисто
већују искључиво са процесом скенирања, који представља чисто технички
и манипулативни корак и савремени приступ усмерен ка трајној заштити,
очувању и коришћењу архивске грађе. Подједнако важно питање у односу на
то како ће се нешто скенирати, јесте како ће се омогућити коришћење и пре
траживање дигитализоване грађе. У том циљу саставни део дигитализације
подразумева израду и имплементацију сложеног информационог система у
којем ће сваки дигитални документ бити организационо, логички и структур
но повезан, претражив и видљив корисницима. Пре тога неопходно је испу
нити неколико битних предуслова који се односе на упознавање са стањем,
обимом и структуром архивске грађе одређеног фонда, успостављање јасног
и прегледног организационог поретка и класификационе структуре грађе у
оквиру једног фонда и одабира адекватног начина њеног описивања. Будући
да је „Танјугова” фото-архива преузета у већ сређеном стању – са сачуваним
успостављеним поретком и структуром, тематски разврстаним, описаним и
сигнираним контакт-копијама, као и документацијом и информативним сред
ствима – усвојен је принцип задржавања првобитног поретка и структуре
грађе, као и свих постојећих словних и нумеричких ознака. Тиме су уједно
испуњени најважнији предуслови за почетак дигитализације већ у првој фази
пројекта.
Архивистичка обрада регистратора са контакт-копијама представља
најважнији корак у склопу њихове припреме за дигитализацију и израду ба
зе. Најважнији задатак архивистичке обраде састоји се у прикупљању пода
така за идентификацију и индексирање филмова. У савршеним условима,
требало би описати сваку појединачну фотографију. Међутим, колико год то
изгледало пожељно, у већини случајева је немогуће. Према једној студији, за
појединачно описивање и аналитичку обраду 536.000 фотографија било би
потребно 30.000 радних дана, или отприлике 136 година непрекидног рада
на њиховој каталогизацији. Имајући у виду чињеницу да се ради о изузетно
великој количини грађе (око милион негатива/контакт-копија) усвојена је од
лука да јединицу описа чини филм, што је била пракса и у „Танјугу”, чиме се
сумарно описује група од више снимака који документују и сведоче о једном
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одређеном догађају. Методологија рада у склопу архивистичке обраде обухва
та следећи редослед послова:
• Фолијација и печатање листова са контакт-копијама у циљу учвр
шћивања унутрашњег поретка листова у регистраторима и ауторизације вла
сништва над архивском грађом.
• Описивање фото-грађе: прикупљање и унос података у привремену
ексел базу на основу којих ће се израдити коначни описи и индекси (темат
ски, именски, географски, институционални) у апликативној бази. Описива
ње се врши на два нивоа:
Опис регистратора:
• број и назив фонда
• број регистратора
• садржај и хронолошки распон фото-грађе у регистратору
• укупан број листова у регистратору
• укупан број филмова у регистратору
• укупан број контакт-копија у регистратору.
Идентификација филмова – врши се на основу информација са листо
ва који садрже контакт-копије и новинске исечке, као и упоређивањем подата
ка са инвентарним књигама филмова, приликом чега се у привремену ексел
базу уносе следећи подаци:
• број филма
• број контакт-копија
• бројеви недостајућих снимака
• опис догађаја
• место
• време
• личности
• институције
• тема
• фото-репортер.
• Израда унутрашње листе регистратора (штампана и електронска)
која садржи елементе:
• број и назив фонда
• број, садржај и хронолошки распон регистратора
• приказ нумерисаних листова са бројевима филмова на њима
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• укупан број листова
• укупан број филмова
• укупан број контакт-копија
• датум завршетка обраде
• архивист (име и презиме и потпис) који је радио на обради.
• Физичка заштита регистратора: замена спољних омота регистрато
ра одговарајућим архивским кутијама.
• Израда спољних етикета регистратора са елементима: назив уста
нове, број и назив фонда, садржај и хронолошки распон грађе и редни број
фасцикле.
Након завршетка свих описаних фаза архивистичке обраде, регистрато
ри су припремљени за дигитализацију, која се спроводи у неколико корака:
• Контрола података
Непосредно уочи скенирања врши се контрола нумерисаних листова и
бројева филмова на основу података из унутрашње листе регистратора. Како
би дигитални документи добили тачну и одговарајућу сигнатуру, оператери
задужени за скенирање листова исправљају уочене грешке, које се најчешће
односе на погрешно уписан број филма, или погрешно нумерисан / преско
чен лист приликом фолијације.
• Скенирање листова са контакт-копијама
За сваки појединачни филм креира се посебан фолдер са бројем филма
где се смештају сви скенирани листови са контакт-копијама које припадају да
том филму. Уочи скенирања додељују се дефинисани метаподаци под којима
ће се сачувати дигиталне копије. Након аутоматског подешавања техничких
параметара за мастер дигиталне копије (TIFF, 600 dpi, color mode, bit depth
24) врши се скенирање листова са контакт-копијама. Како би се испоштовао
принцип веродостојности и аутентичности, листови са контакт-копијама ске
нирају се у пуном опсегу, односно без опсецања, кроповања и било каквих
интервенција на дигиталним контакт-копијама. Уједно се истраживачима на
овај начин омогућује да, осим дигиталног прегледа и одабира контакт-копи
ја, ишчитају, анализирају и тумаче информације са листова. Време које је, уз
описану процедуру, потребно за скенирање једног листа са контакт-копијама
износи мање од једног минута.
• Контрола дигиталних снимака
Спроводи се тако што један од двоје оператера контролише и коригује
рад оног оператера који је скенирао листове са контакт-копијама, како би се
утврдило да ли су сви листови са контакт-копијама скенирани по редоследу
утврђеном фолијацијом, као и да ли је дигиталним документима додељена
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тачна сигнатура (број фонда – број регистратора – број филма – распон кон
такт-копија).
• Након завршене контроле и евентуалних корективних активности
спроводе се конверзија дигиталних докумената из TIFF формата у JPG
формат са компресијом (96 dpi), додељивање техничких метаподатака и
пребацивање дигиталних снимака на сервер ради трајног чувања. Сходно
савременим стандардима, архивској теорији и свакодневној пракси, усвојена
је препорука о TIFF формату као општеприхваћеном стандардном формату за
трајно чување архивске грађе. Како овај формат није погодан за презентацију
на интернету, нити за оперативну свакодневну употребу, врши се компресија
дигиталних копија ради израде дигиталних копија у JPG формату, који је по
држан од већине апликација и веб претраживача. Осим тога, предност овог
компресованог формата састоји се у његовој величини, која је чак и до неко
лико десетина пута мања у односу на TIFF. Приликом компресије трајно се
губи део података, али се људским оком не може уочити видљива разлика у
квалитету што задовољава основне потребе истраживача – преглед и одабир
снимака.
Трећи, финални корак, након извршене архивистичке обраде и дигита
лизације регистратора, представљаће унос података прикупљених током ар
хивистичке обраде, као и дигитализованог садржаја, у веб апликативну базу,
чиме ће се омогућити претраживање, преглед и одабир фотографија из ди
гитализоване фото-архиве. Захваљујући информацијама прикупљеним током
архивистичке обраде регистратора и осталих документарно-информативних
средстава „Танјугове” фото-архиве, омогућиће се напредно претраживање ди
гитализованог садржаја по темама, институцијама, географским и именским
одредницама, хронологији догађаја и фото-репортерима. Претраживање би
требало да омогући унакрсно укрштање различитих индекса. У пракси ће то
значити да уколико истраживач жели да пронађе фотографије које докумен
тују посету Јосипа Броза Тита Нуклеарном институту „Борис Кидрич“ у Вин
чи, требало би да у оквиру именског индекса изабере одредницу „Јосип Броз
Тито“ и да потом у оквиру институционалног индекса одабере „Нуклеарни
институт „Борис Кидрич“. Алтернативна могућност била би да се из падају
ћег менија географског индекса одабере одредница „Винча“. Претраживач ће
потом на захтевани упит као резултат приказати све филмове, уколико посто
је, које се односе на унете критеријуме претраживања.
Израдом веб апликације омогућиће се доступност унетог садржаја фо
то-архиве Танјуг најширем кругу корисника који ће, поред претраживања и
прегледа, имати могућност и остављања својих коментара како би се добиле
повратне информације које би могле бити од помоћи у даљој идентификацији
и описивању фотографија. Имплементирање, тестирање и почетак уноса об
рађених и дигитализованих филмова у базу очекује се током 2018. године.

