Бобан Поповић
Историјски архив Јагодина

Летопис Архива Јагодине за 2002. годину

План рада нашег Архива за протеклу 2002. годину био је врло амбициозан и сада, кад је
дошло време за анализу и сумирање резултата, можемо заиста бити задовољни, јер смо остварили
највећи део онога што је планирано, а у неким областима чак и више од тога.
Почетак године посветили смо усавршавању свог информационог система и, прикључивши се
на Интернет, постали део глобалне електронске мреже. Добили смо свој e-mail и web site на српском
и енглеском језику, који је почео да функционише у фебруару, тако да се сва заинтересована лица и
ван Јагодине на много бржи и једноставнији начин могу информисати о богатој архивској грађи коју
поседујемо.
Споменица „Историјски архив Јагодине 1951-2001”, коју смо урадили у част јубилеја (50
година постојања) објављена је крајем маја, када смо одржали и промоцију јагодинском Центру за
културу. Аутори ове својеврсне монографије су наше колеге Милорад Јовановић, Слађан Јевремовић,
Нада Стојановић, Добривоје Јовановић, Дејан Танић и Драгослав Дедић. Из ње можемо видети како
се наша установа из архивског средишта развила у архив модерног типа, а шира јавност се више може
упознати са врстама делатности које обављамо.
Веома запажена је и изложба „150 година апотекарства у Јагодини” коју смо организовали
крајем септембра, заједно са колегама из Завичајног музеја. Један од аутора изложбе је Драгослав
Дедић, док је уводни текст за каталог који је пратио изложбу написао Дејан Танић.
У организацији друштва српско-руског јединства и јагодинске Градске библиотеке, одржано
је почетком октобра у Руском центру за науку и културу у Београду представљање оригиналног
примерка књиге Захарија Орфелина „Житије Петра Великог” из 1772. године. Наш архивиста Дејан
Танић, говорио је том приликом о руско-српским културним и политичким везама у другој половини
XVIII века.
Недељни лист „Нови пут” је, током новембра и децембра објављивао фељтон под насловом
„Списак погинулих и умрлих Јагодинаца 1912-1918”, чији је аутор такође наш колега, виши
архивиста Драгослав Дедић.
Треба поменути и научни скуп „Добровољци на српским етничким просторима”, одржан краје
новембра, на којме је учествовао још један наш радник, виши архивиста Добривоје Јовановић са
радом „Јеврем Марковић-добровољац у Пољском устанку и српско-турским ратовима”.
Наши архивисти вредно раде на истраживању, сакупљању и приређивању историјске грађе, а
то колико су они цењени у својој струци најбоље показују чести позиви за учествовање на научним
скуповима, чланство у различитим форумима и редакцијама и њихови прилози у стручним
часописима.
Спољна служба је, током протекле године. Обишла 86 регистратура и преузела архивску
грађу и регистратурски материјал у количини од 500 дужних метара. То је доста мање у односу на
предвиђени број регистратура, а разлози за неиспуњење плана су више објективне, односно техничке
природе.
Највише посла, сви ми радници Архива имали смо око пресељења архивске грађе и
регистратурског материјала (више од 1200 дужних метара). Иначе, наши вишегодишњи проблеми са
смештајем архивске грађе остали су и даље нерешени. Депо је у тужном, да не кажем у јадном стању,
а неки његови делови су толико угрожени да се више не могу користити.
Једна од лепших ствари које су обележиле ову годину свакако је и пресељење комплетног
библиотечког фонда из Депоа у адаптиране подрумске просторије архива, чиме су створени много
бољи услови за рад не само нашим радницима, већ и истраживачима, студентима и свима осталима
којима су потребне наше услуге.
Набавили смо преко 100 метара металних полица, чиме смо скоро решили проблем око
смештаја грађе по одговарајућим прописима и правилима архивске струке. Добили смо и нове
рачунаре, ласерски штампач и фотокопир апарат. Средства за набавку нове опреме добили смо делом
Министарства културе, делом из СО Јагодине, делом спонзорством, а делом и из сопственог буџета.

Током 2002. године имали смо три стручне екскурзије. Почетком лета, ишли смо у посету
Историјском архиву Краљева и обишли најзнаменитији културно-историјски споменик тог крајаманастир Жичу. Архив Лесковца указао нам, је своје гостопримство у септембру, када смо их, по
њиховом позиву посетили и присуствовали њиховој прослави.
Изузетно леп дочек проредиле су нам колеге из Новог Пазара приликом наше дводневне
стручне екскурзије, када смо обишли манастир Студеницу и друге изузетно вредне тековине наше
културе.
Ове године добили смо новог радника, г-ђу Јованку Јевтић, а колегиница Бисерка Јаковљевић
вратила се са породиљског одсуства.
Дан Архива обележили смо 6. децембра и том приликом у посету у посету су нам дошле
колеге из Ниша, Крагујевца и Лесковца.
Ових дана, дакле крајем децембра, завршено прикупљање чланака и расправа за архивски
зборник „Корени”, који ће мо објавити почетком 2003. године, а који обухвата радове 15 аутора.
Дошао је крај још једне године. Радујемо се новим изазовима и очекујемо још боље резултате
у предстојећој 2003. години.

