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Настава архивистике на Филолошком факултету у 
Београду 

АПСТРАКТУМ: У раду се излажу теоријско-методолошке прет-
поставке за извођење наставе архивистике на Катедри за библи-
отекарство Филолошког факултета Универзитета у Београду. 
Говори се о курсевима (Увод у архивистику, Архивистика 1, Архи-
вистика 2, Научни рад у архивима), и указује се на могућности 
унапређивања наставе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивистика, настава, теорија, методологија, ар-
хиви 

1. 

Настава архивистике која се од 2006. године организује на Филолошком 
факултету Универзитета у Београду, при Катедри за библиотекарство и ин-
форматику, представља први случај укључивања овога предмета у редовно 
високошколско образовање у Србији. Док је архивистички курс на Филозоф-
ском факултету у Београду сведен на један семестар, дотле се на Катедри за 
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду архиви-
стици приступа као једној од базичних информационих наука. Настава на овој 
Катедри се од 2006. године, са почетком реформи у складу са Болоњском де-
кларацијом, и захваљујући залагању тадашње управнице Катедре, а садашњег 
декана Филолошког факултета, др Александре Вранеш, заснива на четири 
групе предмета: библиотечко-библиотекарској, информатичкој, архивистич-
кој и музеолошкој. У таквој констелацији, архивистика је заступљена са три 
једносеместрална курса на основним студијама, што значи да студенти имају 
годину и по дана непрекидног архивистичког образовања. 

2. 

Пракса у раду са студентима показала је да они из средње школе не до-
носе готово никаква знања о писаним и материјалним артефактима прошло-
сти, да не знају да дефинишу те артефакте, да им установе порекло, па самим 
тим ни вредност. Због тога је настава из предмета Увод у архивистику (у че-
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твртом семестру) усмерена на изучавање тзв. помоћних историјских наука. 
Овај курс је обавезан за студенте Катедре за библиотекарство и информатику, 
док је изборни за остале студенте Филолошког факултета. С обзиром на спе-
цифичност студија на овоме факултету, веома велики број студената похађа 
Увод у архивистику као изборни курс. У томе предњаче студенти српскога је-
зика, српске књижевности и славистике. Предмет је подељен на неколико це-
лина, према одговарајућим помоћним историјским наукама. У оквиру палео-
графског курса изучава се:  

1) историја палеографије као помоћне историјске науке;  

2) материјал рукописа;  

3) облици рукописа; 

4) историја писма; 

5) латинска палеографија; 

6) ћирилска палеографија. 

Друга целина у настави на овоме предмету јесте дипломатика. Овај 
курс подељен је, такође, на неколико целина: 

1) историја дипломатике; 

2) врсте исправе; 

3) настанак исправе; 

4) делови исправе; 

5) фалсификати. 

Као нужни додатак уз дипломатички курс студенти стичу основне ин-
формације о сфрагистици и филигранологији. 

Трећи сегмент Увода у архивистику чини егдотика (археографија), а у 
оквиру овога курса говори се о историјату рукописâ, спољашњем опису руко-
писâ и унутрашњем опису рукописâ. 

Као неизбежна помоћна историјска наука за архивистику се указује ге-
неалогија. У оквиру овога курса студенти слушају предавања из историје ге-
неалогије као и предавања о врстама родослова. Студенти су у обавези да као 
врсту практичног рада ураде што опсежнију родословну таблицу своје поро-
дице. У вези са генеалогијом, студентима се пружају и основна знања о херал-
дици. 

Најзад, као посебно важна и комплексна помоћна историјска наука изу-
чава се хронологија. Студенти добијају информације о одређивању времена 
кроз историју, о дану, седмици, месецу, години, ерама и стиловима. Студенти 
су у обавези да ураде колоквијум из хронологије, у коме ће датуме изражене 
по неком од старих начина (олимпијском, римском, јеврејском, мухамедан-
ском и византијском) да прерачунају у савремени начин. 
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Као што се види, Увод у архивистику осмишљен је тако да студентима 
пружи и шира општа знања о историји и историји културе, али и практична 
знања која ће им помоћи у сусрету са старим документима. 

3. 

Са изучавањем саме архивистике студенти почињу у петом семестру 
(дакле у трећој години студија). Како су сви курсеви на Катедри за библиоте-
карство и информатику једносеместрални, то је и Архивистика као предмет 
подељена на два дела. Архивистика 1 има за циљ да студентима пружи исто-
ријска и теоријска знања о овој науци, али и извесно стручно оспособљење за 
рад са регистратурским материјалом. 

1) Историјски део овога курса подразумева да студенти стекну знања о 
историји архивâ, те о унутрашњој структури архивских институција. Пратећи 
историју архивâ од антике до почетка XX века студентима се пружа могућ-
ност да увиде сазревање свести о потреби формирања установе која би имала 
за циљ да прикупи и сачува документе као неопходно сведочанство о тради-
цији и историји свакога народа, па самим тим и цивилизације, али и као најва-
жнији материјал за оперативан рад државних, јавних и приватних институци-
ја. Посебно се на курсу изучава настанак и развој архивâ у Србији, почев од 
првих замисли о архиву у оквиру Друштва српске словесности, преко доно-
шења Закона о државној архиви, формирања данашњег Архива Србије, те за-
кључно са формирањем Архива Југославије и историјских архива. На крају 
овог дела архивистичког курса студенти се детаљно упознају са структуром 
мреже архива у Србији. Треба нагласити да студенти упознају и историјат и 
структуру оних архива у региону који су, по садржају докумената које посе-
дују, од значаја за српску историју и културу (Државни архив у Дубровнику, 
Државни архив у Загребу, Историјски архив у Котору, Државни архив Црне 
Горе). 

2) Други део Архивистике 1 је теоријски, и тиче се изучавања теориј-
ско-методолошких поставки архивистике као науке. Студентима се дају ин-
формације о историји архивистике као научне дисциплине, најважнијим фаза-
ма у развоју ове науке, као и најважнијим именима која су заслужна за теориј-
ско утемељење архивистике (од Еуђенија Казанове до Крешимира Немеца). 
Указује се да архивистика има све теоријске и методолошке особине које се 
захтевају да би нека дисциплина имала статус науке, и то се доводи у везу пре 
свега са библиотекарством. Напоредним смештањем архивистике у контекст 
информационих наука посведочује се аутономност и изворност архивистике. 

3) Практични део курса Архивистике 1 свакако је усмерен на проучава-
ње и рад са регистратурским материјалом. У том смислу, студенти добијају 
знања из тзв. канцеларијског пословања. У овом делу курса студентима се го-
вори о савременој регистратури као информационом систему, о примарном и 
секундарном пореклу докумената, о врстама аката и њиховој вишеструкој по-
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дели (према регистратурској припадности, према врсти, према форми, према 
доступности, према фазама израде) и указује се на све елементе који сведоче 
о тзв. изворности неког документа. Потом студенти добијају информације о 
формирању предмета, о разлици између управних и неуправних предмета, као 
и о формирању досијеа. Коначно, говори се и о регистратурским књигама, 
њиховом значају и врстама. У основним цртама студенти се информишу и о 
функционисању и административној организацији канцеларијског пословања, 
те – захваљујући томе што су до треће године већ стекли напредна знања из 
информатике – о информатизацији тог пословања. Предвиђено је да се сту-
денти и практично упознају са системом канцеларијског пословања у одређе-
ним институцијама, пре свега на самом Филолошком факултету, али и другим 
јавним институцијама које излазе у сусрет и омогућавају боравак студентима 
и рад на терену. 

4) Сва претходна настава усмерена је, заправо, на то да студентима омо-
гући да спремни слушају предавања о трансформацији регистратурског мате-
ријала у архивску грађу, при чему, наравно, главно место заузима валоризаци-
ја грађе. Овај део Архивистике 1 полако припрема студенте за сусрет са тео-
ријским и практичним проблемима у раду са архивском грађом. Састоји се од 
неколико целина које се изучавају на предавањима и вежбама. 

а) архивске евиденције регистратурског материјала (са посебним освр-
том на архивску књигу и листе категорија); 

б) појам и значај архивске грађе; 

в) подела архивске грађе: 

 – по основу канцеларијског пословања; 

 – по основу подлоге; 

 – по функционалном основу; 

 – по архивистичком основу; 

г) методологија одабира архивске грађе и излучивања тзв. безвредног 
регистратурског материјала; 

д) значај и задаци валоризације архивске грађе; 

ђ) критеријуми за валоризацију архивске грађе: 

 – по основу значаја творца грађе; 

 – по основу садржаја документа; 

 – по основу количине и очуваности грађе; 

 – по основу спољних обележја; 

е) категоризација архивске грађе. 

5) Последњи део курса Архивистике 1 бави се преузимањем архивске 
грађе из државних и јавних установа, као и оне грађе која се налази у приват-
ној својини, те пријемом и смештајем грађе у надлежном архиву. 
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Као што се види, циљ предавања и вежби из Архивистике 1 јесте да сту-
денти „испрате пут“ архивске грађе од њенога настанка (у виду регистратур-
ског материјала током канцеларијског пословања), издвајања из регистратур-
ског материјала, чувања у регистратури, па до уласка у архив. Стога је задатак 
студената да током тзв. предиспитних обавеза савладају практично основе 
канцеларијског пословања, посете одређене архиве и упознају се са њиховом 
структуром и надлежностима, као и грађом коју поседују. Писмени део испи-
та представља есеј о одређеној широј области, а на усменом делу испита сту-
денти најпре морају показати практично знање из канцеларијског пословања 
(обрада акта, предмета, израда историјата творца грађе и слично), па на крају 
приступити теоријском делу испита. Ове прилично захтевне обавезе јесу једи-
ни гарант да ће студенти моћи да у следећем семестру функционално прате 
наставу из предмета Архивистика 2, више стручно утемељеном. 

4. 

Настава у шестом семестру, на предмету под називом Архивистика 2, 
окренута је изучавању архивске грађе у архиву, њеном чувању и заштити, 
структури фондова и збирки, њеном коришћењу, те публиковању. 

1) Када је у питању чување и заштита архивске грађе, студенти се упо-
знају са проблемима адекватног смештаја грађе, архивском зградом и технич-
ком опремом у архивима. Говори се о неорганским и органским узрочницима 
оштећења архивске грађе и одговарајућој заштити. У овом сегменту наставе 
студентима се, кроз историјски преглед, дају информације о развоју архив-
ског образовања у свету и код нас. 

2) Комплетирање архивске грађе у архивима неизоставно је део овога 
курса. Студентима се говори о чињеници да је готово немогуће сву грађу по-
требну за оперативан или научноистраживачки рад наћи у једноме архиву. 
Указује се на узроке некомплетности грађе и начине комплетирања грађе. На-
рочито се пажња поклања документарној и мемоарској грађи. 

3) Иако су се већ на претходном курсу у основи упознали са базичним 
принципима архивистике, сада студенти детаљније слушају о системима ар-
хивирања, као и о основним принципима целовитости и провенијенције. 

4) На основу теоријског приступа, али и практичног упознавања током 
посете архивима, студенти сазнају више чињеница о структури фондова и 
збирки, о критеријумима за њихово формирање, о врстама фондова и архив-
ских збирки. Посебно се обрађују лични и породични фондови, а свака збирка 
(varia, збирка плаката, географских карата, фотографија и др.) представља по-
себну методску јединицу. 

5) Студентима се током школовања непрестано указује да је архивски 
документ живо сведочанство о прошлости, али и залог за будућност, те да до-
кумент живи уколико је операбилан, то јест уколико се користи. Стога је ко-
ришћење архивске грађе важан стручни сегмент којем се и на овом курсу по-



16 Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012 

 

свећује пажња. Указује се на различите модусе коришћења архивске грађе, 
као и на различите приступе зависно од тога користи ли се грађа у оператив-
не, научне, културне или образовне сврхе. Наравно да се у овом сегменту сту-
денти до танчина упознају са израдом информативних средстава. Говори им 
се и о интерним и општим информативним средствима, али је посебна пажња 
усмерена на научноинформативна средства. Студенти имају задатак да у од-
говарајућим доступним архивима пронађу примере за одређена научноинфор-
мативна средства и презентирају их, водећи рачуна да уоче разлику између 
тзв. „идеалног“ модела и практичне израде научноинформативних средстава. 
Када је у питању коришћење архивске грађе, студенти се посебно упознају са 
архивском читаоницом и архивском библиотеком као деловима архива наме-
њеним истраживачима. 

6) Публиковање архивске грађе неопходан је елемент јавности у раду, и 
најбољи начин да се грађа приближи ширем кругу заинтересованих, а самим 
тим и сачува од претеране употребе. С обзиром на основно библиотечко усме-
рење њихових студија, студенти Катедре за библиотекарство и информатику 
добијају подробне и детаљне информације о сврси публиковања докумената, 
врстама публикација, припремама докумената за публиковање (посебно се ту 
користи знање из археографије стечено на курсу Увода у архивистику), те о 
самом зборнику докумената и потребном научном апарату. Овим питањима 
прилази се и са архивистичког и са библиотечко-библиографског становишта, 
и студенти кроз практичну примену стечених знања на примерима доступних 
зборника докумената уочавају нијансе и модалитете израде зборника и публи-
ковања архивске грађе. 

7) У последњем сегменту овога курса, Архивистике 2, студенти добија-
ју основна знања о развоју архивског законодавства, у свету и у Србији. Сту-
дентима се скреће пажња на промене до којих је долазило током друге поло-
вине XX века. 

Завршни испит из Архивистике 2 уједно је и завршни испит из тросеме-
стралног архивистичког курса. Стога је он подељен на писмени и усмени део. 
Писмени део се заснива и на предавањима из Архивистике 1. Студенти, сле-
дећи упутна питања, у дужем есеју треба да „испрате“ пут документа од на-
станка током канцеларијског пословања и у регистратури, до архива, а затим 
да документ који им се дâ обраде по свим архивистичким стандардима. После 
тога, приступа се усменом испиту који је теоријског карактера. 

5. 

Треба истаћи да се архивистички модул наставе не окончава на основ-
ним студијама. На докторским студијама, на тзв. модулу културе, један од 
предмета (сви су изборни) јесте и Научни рад у архивима. Овај курс је теориј-
ско-практични, или пак само практични. Наиме, за докторанте са Катедре за 
библиотекарство и информатику, који су прошли комплетан архивистички 
курс, предвиђен је детаљнији рад у области научноинформативних средстава, 
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методологије коришћења архивске грађе и публиковања архивске грађе. У 
оквиру овога курса студенти се детаљније упознају са тзв. специјализованим 
архивима, како научним (Архив Српске академије наука и уметности и Руко-
писно одељење Матице српске), тако и другим (Архив Кинотеке, Архив Ра-
дио-телевизије Србије, Архив Радио Београда). За докторанте са других кате-
дра предвиђен је и кратак, једносеместралан курс из архивистике, у коме се, 
опет, нагласак ставља на историју архива, те коришћење архивске грађе у на-
учном раду. И једни и други испит полажу практично, израђујући научни рад 
на основу архивске грађе. За три године колико овај курс на докторским сту-
дијама постоји, слушало га је, и испит положило, 45 доктораната. Неки од њи-
хових радова представљају научна открића првога реда, и то углавном у обла-
сти филологије, историје књижевности и културне историје. Највише је рађе-
но на фондовима Архива Србије и Архива Југославије, али и Архива САНУ, 
Рукописног одељења Матице српске, Историјског архива у Котору, Државног 
архива у Дубровнику, Државног архива у Истанбулу. Девет радова објављено 
је у релевантним домаћим и међународним часописима са тзв. SCI листе. 

6. 

После шест година од установљавања наставе из области архивистике 
на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду могу се извући одређени закључци о смислу и модусима 
ове наставе. Обимом, настава архивистике је најцеловитија и најметодичнија 
не само у односу на факултете у Србији, него и у целом региону. Структурно, 
она је заступљена на свим нивоима: теоријском, методолошком и практичном 
(стручном), и као таква пружа студентима модерна знања о архивистичкој те-
орији и пракси. У квалитативном смислу, могући су даљи помаци. Пре свега, 
како је ово нова научна дисциплина на Филолошком факултету, још није од-
школован млади кадар који би се посветио специјално овој струци, а такође 
из кога би у будућности требало да буде изабран и асистент. С друге стране, 
засад се сарадња са архивима у Београду своди на посете и дужа, углавном 
једнодневна или дводневна присуствовања раду у одређеним архивским слу-
жбама. За будућност би требало размислити о организовању практичне наста-
ве за студенте у београдским архивима (пре свега Архиву Србије, Архиву Ју-
гославије и Историјском архиву Београда), као што то постоји када је реч о 
библиотекама. Најзад, успостављање међукатедарске сарадње са сличним ка-
тедрама у Србији (мисли се пре свега на Филозофски факултет у Београду) и 
региону (где се архивистика такође проучава у оквиру катедара за информа-
ционе науке и библиотекарство) допринеће већем интересовању студената и 
флуктуацији литературе и идеја. Но, упркос томе што има још много посла да 
се уради, настава архивистике на Катедри за библиотекарство Филолошког 
факултета у Београду потпуно је оправдала своје постојање, доприневши јед-
ним скромним делом подизању нивоа архивистичког образовања у нас. 
 


