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Фотографиjе као архивска грађа 
и њихова обрада у Архиву Југославије 

АПСТРАКТУМ: У чланку се говори о смерницама за сређивање, 
обраду, чување и дигитализацију збирке фотографија кроз иску-
ство на сређивању и обради збирке фотографија у Архиву Југо-
славије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Фотографија, феротипија, негатив на стаклу, 
збирка фотографија, сређивање, депо, дигитализација, метада-
та, Архив Југославије. 

Фотографиjа jе слика настала деловањем светла или неког другог зра-
чења на подлогу осетљиву на светло. Она се израђује на материjалу коjи jе 
осетљив на светлост, фотоплочи, филму или фотохартиjи.Значај 
фотографиjе jе данас многострук, како за културу и историју тако и за друге 
науке и друштвене потребе. За разлику од писане архивске грађе која непо-
средно говори о неком догађају, аутентична фотографија је увек савременик 
онога што је на њој забележено. Управо из овог разлога уочен је њен значај 
као историјског извора и као архивске грађе, али и то да фотографија због 
својих физичко-хемијских особина захтева другачије услове смештаја и чува-
ња, самим тиме другачији начин сређивања и обраде у односу на писану ар-
хивску грађу. 

Начин сређивања, обраде и заштите фотографиjа ниjе регулисан на 
jединствен начин, већ су то питање поjедини архиви као и Архив Jугославиjе 
регулисали своjим упутствима. Тако jе Архив Србиjе давне 1971. године до-
нео Упутство о чувању и обради збирке фотографиjа1, а Архив Jугославиjе 
1986. године Упутство о заштити и обради збирке фотографиjа у Архиву 
Jугославиjе2. 

Користећи ова Упутства, консултујући домаћу и страну литературу из 
ове области као и искуства сродних институција на обради збирке фотографи-

                                                      
 1 Упутство о чувању и обради збирке фотографиjа, Архивски преглед 1–2, Београд 1971, 

157–161. 

 2 Упутство о заштити и обради збирки фотографиjа у АJ. Билтен Архива Jугославиjе, 
бр 8, Београд 1986, 19–27. 
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ја (Музеј историје Југославије), Архив Jугославиjе је 2004. започео пројекат 
ревизије грађе Збирке фотографија (у даљем тексту Збирке). Упоредо са реви-
зијом вршен је и пријем новопристигле грађе. 

По евиденцији из Књиге пријема фотографија која је вођена до 1988. у 
оквиру Збирке налазио се 21 фонд/збирка. Први задатак био је извршити ре-
конструкцију ове књиге на основу података из Књиге пријема архивске грађе. 
Затим су оформљени досијеи фондова/збирки, односно прикупљена је сва до-
ступна документација везана за тај фонд/збирку (примопредајни записници, 
пописи, историјске белешке итд.). Из грађе су издвојене карте, плакати и дру-
га штампана грађа која не припада Збирци и предати Библиотеци Архива на 
даљу обраду и чување.  

У периоду од 2004. до данас примљено је 31 фонд/збирка, тако да Ар-
хив Jугославиjе данас поседуjе Збирку коjа се састоjи од 53 фотографске це-
лине у коjима се налази: више од 45.000 фотографиjа, 200 албума, 123 негати-
ва на стаклу и 4 феротипије. Већи део Збирке су фотографске целине 
издвоjене из састава архивских фондова/збирки писане грађе, а за мањи броj, 
односно 9 фотографских целина не постоjи писана грађа.  

За већи део фотографија урађени су пописи, који садрже: опис фотогра-
фије, личности или догађаја; време настанка фотографије и локацију на којој 
је снимљена. Извршена је дигитализација појединих фондова/збирки, фероти-
пија, негатива на стаклу као и фотографија насталих у периоду 1860–1910. 
Урађена је техничка заштита и набављени су нови покретни ормани за сме-
штај фотографија. 

Да би Збирка на најједноставнији начин постала ближа истраживачу, а 
да у исто време оригинал фотографије остане заштићен, у читаоници Архива 
доступне су фотографије за брзи преглед (Thumbnail3) које уз одговарајући 
попис омогућавају лакши преглед садржаја фотографије или самог фон-
да/збирке. На овај начин, и уз процес дигитализације, трајно смо заштитили 
оригинале који се више не дају истраживачима, изузев ако фонд није обрађен. 

Начини преузимања и вођење евиденције 

Фотографије најчешће улазе у Архив као саставни делови фондова ства-
ралаца архивске грађе, као и на основу поклона или откупа. Све фотографиjе 
Архива Југославије чине посебну целину смештену у оквиру збирке 337 – 
Збирка фотографиjа. 

После сређивања и обраде фонда/збирке писане грађе, све фотографије 
се издвајају и предају на даље чување и обраду у Збирку. Том приликом са-

                                                      
 3 Сличице смањене величине које се користе да помогну у препознавању или организова-

њу фотографија. 
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ставља се Записник о примопредаjи фотографиjа. Записник се саставља и ако 
фотографиjе нису у саставу неког фонда (односно за њих не постоји писана 
грађа), само што се примопредаја фотографија врши комисијски. Записник у 
оба случаја садржи датум, место, назив предаваоца и примаоца, основ 
примопредаjе (преузимање, поклон, откуп), укупну количину (фотографиjа, 
негатива и албума) и уколико је могуће попис фотографија са свим доступним 
подацима (личности, догађаји, места, године итд.). На основу овог 
примопредаjног записника фотодокумента се уписуjу у Књигу пријема фото-
графија која представља основну евиденцију уласка грађе у Збирку фотогра-
фија. 

Књига пријема фотографија садржи редни број, редни број из књиге 
пријема архивске грађе, датум записника о примопредаји, назив односно име 
предаваоца, врсту фотографија, количину, основ преузимања и напомене. 
Редни број из ове књиге уписује се на полеђини фотографије, меком графит-
ном оловком, у доњем левом углу и представља улазну сигнатуру коју фото-
графија носи док не добије своју коначну сигнатуру после сређивања и обра-
де. Такође се отвара и досије, у коме се чува комплетна документација везана 
за тај фонд/збирку (примопредајни записници, пописи, историјске белешке, 
где је грађа коришћена или публикована итд.). 

У Архиву Југославије уведена је пракса да се током самог сређивања и 
обраде, на месту где је фотографија стајала у оквиру писане грађе, оставља 
фотокопија са упутницом на Збирку. Уз издвојену фотографију чувају се сви 
доступни подаци: име личности; врста догађаја; место догађаја; време настан-
ка фотографије; као и њена позиција у оквиру писане грађе – сигнатура. Па-
жљиво чување описа садржаjа фотографије значајно је ради лакше обраде а 
поготово идентификације.  

Фотографије се не издвајају из збирке писане грађе само у случају када 
су саставни делови персоналних досијеа, књига, пасоша или са грађом из не-
ког разлога чини неодвојив део. 

Сређивање и обрада фотографиjа 

Архивском грађом се осим писаног, цртаног, штампаног, снимљеног, 
фонографски или на други начин забележеног, сматра и фотографски доку-
ментарни материjал, и у сређивању и обраду фотографиjа постављаjу се исти 
задаци као и приликом сређивања и обраде писане архивске грађе. Сређивање 
омогућава да се изради инвентар као научно-обавештаjно средство, коjи омо-
гућава коришћење фотографија.  

Према садржини и карактеру фотографиjе могу бити снимци: лично-
сти, догађаjа, обjеката, места; према врсти могу бити: негатив и позитив; 
према техници снимања црно-бели и у боjи. 

Оригиналом фотографије сматра се негатив (на папиру, стаклу, 
нитроцелулозноj, ацетилцелулозноj или полиестерскоj траци – филму) док се 
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копиjом сматра позитив на филму или папиру. Позитивска копија се само из-
узетно може сматрати оригиналом и то у случаjу када jе негатив изгубљен. 

Идентификациjа фотографиjа је најсложенији посао током обраде фо-
тографија. Да би фотографиjа била релевантан архивски докуменат мора са-
држати: име особе коjу приказуjе, локациjу на коjоj jе снимљена, датум сни-
мања и аутора фотографиjе. Наравно, као и код осталих врста архивске грађе 
и међу фотографиjама може бити фалсификата. Зато се приликом сређивања и 
обраде утврђуjе њихова аутентичност и веродостоjност. Уколико не постоје 
потребни подаци треба истражити архивску грађу чиjоj целини су 
фотографиjе припадале, одговараjућу литературу коjа се односи на творца 
фотографиjа, а ако је потребно извршити консултациjе са одговараjућим 
институциjа или личностима. 

Развој информационих технологија, поготово умрежавања и интернета, 
умногоме је допринео лакшем и бржем долажењу до потребне информације 
тако да је и сам процес идентификације постао краћи и далеко једноставнији. 
База података Архива Југославије Инвентар,4 која је доступна и преко интер-
нета, а у којој се налази 118 информативних средстава инвентара, омогућава 
претраживање садржаја јединице описа по кључној речи (име личности, годи-
на, место итд.), драгоцена је за идентификацију фотографија. У процесу иден-
тификације значајни су дигитализовани бројеви листа Политика5 (1904–
1941), Београдске илустроване новине (1866) и Збирка фотодокумента до-
ступних на сајту Народне библиотеке Србије, као и бројеви Српских новина6 
(1834–1919) на сајту Народне банке Србије. За идентификовање историјских 
догађаја, поготово оних који нису везани за Краљевину Југославију, драгоце-
ни су и историјски филмови доступни на појединим сајтoвима7 укључујући и 
YuTube. 

Када се ради на идентификацији портрета личности далеко је теже доћи 
до података. Што је особа из даље прошлости, мање су шансе да се изврши 
идентификација, поготово ако на самој фотографији не постоје никакве смер-
нице. Ово је проблематично посебно ако су у питању женски портрети. При-
ликом идентификације треба обратити пажњу на врсту и време настанка фо-
тографије,8 начин приказивања личности на фотографији и све друге податке 
који дају аверс и реверс фотографије.  

                                                      
 4 http://www.arhivyu. gov. rs/active/sr-cyrillic/home/glavna_navigacija/koriscenje_gradje/pre-

trazite_baze_podataka. html 

 5 http://scc. digital. nb. rs/collection/politika 

 6 http://www.nbs. rs/internet/cirilica/10/10_2/10_2_2/index. html 

 7 http://www.europafilmtreasures. eu/the_films-19.htm 

 8 О историјату фотографије и фотографским техникама: Зорица Нетај, Почеци фотогра-
фије 1839–1900, Часопис Архив, год. IV, бр. 1/2, 54–61. 
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После обављене идентификациjе фотографиjе се групишу на: иденти-
фиковане и неидентификоване. 

Систематизациjа унутар обе групе врши се на фотографиjе: 

личности – према азбучном реду презимена, а више фотографиjа jедне лич-
ности хронолошки. Уколико се на фотографиjи налази више лич-
ности, обележаваjу се са лева на десно и одоздо на горе. 

догађаjа – хронолошки према догађаjима а унутар догађаjа хронолошки. 

обjеката и ствари – према обjектима (предметима, стварима) средити 
азбучним редом а унутар сваке групе хронолошки. 

места – по земљама, областима, планинама, по азбучном реду. 

У току сређивања фотографиjе се издваjаjу у следећим случаjевима: ка-
да има два или више примерака фотографиjа за коjе постоjи негатив; када 
постоjе дупликати; када постоjе фотографиjе са знатниjим техничким недо-
статком; када jе фотографиjа непоправљиво оштећена неким биолошким или 
хемиjским средством. 

Коначна сигнатура фотографиjе исписуjе се после аналитичке обраде и 
састоjи се од следећих елемената: скраћенице архива (АЈ); ознака Збирке фото-
графија (377); редни броj фонда/поклона (74 - Двор Краљевине Југославије); 
редни броj фотографиjе у фонду, односно поклону (1). Тако да сигнатура једне 
фотографије у Архиву Југославије изгледа овако АЈ-377–74–1.  

Негативи и албуми 

Негативске плоче или поjединачне негативе треба посматрати као 
фотографиjе, а филм или део филма као албум. Уколико се поседуjу само ори-
гинали тj. негативи, препоручљива jе израда позитива ради обраде и употребе, 
а у случаjу када постоjе позитиви треба израдити негативе ради чувања. Нега-
тиви фотографија имају исту сигнатуру као и позитив фотографија, са назна-
ком да је у питању негатив (АЈ-377–74–271-Н). 

Фотографије из албума, исто као и филмске негативе, треба обрадити 
поjединачно у аналитичком инвентару, тако да свака фотографија из албума 
носи своj инвентарски броj, а у инвентару у рубрици „примедба“ навести ал-
бум, или филм у коме се фотографиjа налази. Усвајајући овај принцип сигна-
тура једног албума фотографија у Архиву Југославије изгледа овако АЈ-377–
74–1550 до 1573. 

Научно-информативна средства 

Према Упутству о чувању и обради збирке фотографиjа, после анали-
тичке обраде требало би да се изради аналитички инвентар и картотечки 
регистар. 

Аналитички инвентар се ради као научно-информативно средство у 
циљу информисања корисника о садржаjу фотографија. Jединицу аналитичке 
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обраде чини фотографиjа, односно свака фотографиjа се обрађуjе поjединачно 
и садржи следеће податке: редни броj фотографиjе у инвентару; броj фон-
да/поклона; редни броj фотографиjе у фонду/поклону; садржаj фотографиjе 
– легенда; врста фотографиjе (оригинал, копиjа репродукциjа, негатив, албум 
и броj албума); формат; сигнатура; напомена. 

Регистар у облику картотеке, служи за обjедињавање информациjа о 
садржаjу фотографиjа из свих збирки, и израђују се: Предметно-тематска по 
абецедном реду предмета односно тема. Садржи назив предмета-теме и сигна-
туре; именична-личности сређена по абецедном реду презимена и садржи 
презиме, средње слово, име личности и сигнатуру; географска сређена по 
абецедном реду континената, држава, места и садржи њихове називе и сигна-
туре; хронолошка сређена по периодима: до 1918; 1918–1941; 1941–1945; од 
1945. Унутар периода сређуjе се по годинама, месецима, данима и садржи 
сигнатуру фотографиjе. 

Поред ова два начина евиденције фотографија, Архив Југославије се 
2006. године одлучио да податке за своју Збирку води и кроз систем COBISS 
базе података Народне библиотеке Србије. У оквиру базе Некњижне грађе 
омогућено је да се води евиденција о фотографијама. Поља из ове базе садрже 
све податке као и из аналитичког инвентара, остављајући простора за испис 
свих потребних података (претходне сигнатуре, сигнатуру негатива, опис фо-
тографије, коришћење фотографија и др). Претраживање базе је по свим осно-
вама и по кључним речима. База омогућава штампање аналитичког инвента-
ра, картотечих листића, предметног каталога, абецедног и именског каталога, 
налепница.  

 
Изглед аналитичког инвентара из базе података COBISS 

Амбалажа, начин одлагања и руковања фотографиjама 

Фотографије због своје специфичних хемијско-физичких особина захте-
вају одређен начин одлагања, руковања и чувања. Наjважниjи предуслов до-
брог чувања фотографија jесте одговараjућа амбалажа коjа ће зависити од то-
га да ли се ради о позитивима или негативима, као и од врсте подлоге.  
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Архив Југославије од 2006. године позитиве фотографиjа чува у полие-
тиленским кесицама у којима се налази тврди картон који спречава ломљење 
фотографије у покретној кутиjи. 

Приликом избора материjала за израду амбалаже у којој се фотографије 
чувају било је потребно да се задовоље следећи услови: материјал мора бити 
хемиjски инертан, не сме садржавати нити отпуштати jедињења коjа штетно 
делуjе на фотоматериjал; мора бити неутралан; не сме бити хидроскопан; да 
пружа добру заштиту од разних врста оштећења а омогућава jедноставно ру-
ковање. Погодан материjал за амбалажу су фолиjе на бази полиестера, полие-
тилена и ПЕТ (полиетилен-терефалат). Употреба хлорираних и нитрираних 
фолиjа jе забрањена. Амбалажа у коjоj се чуваjу фотографиjе не треба да буде 
херметички затворена због опасности да се развиjу плесни у случаjу повише-
ња влаге и температуре. 

 
Аверс и реверс фотографије кнеза Арсена Карађорђевића на којој се у доњем левом 
углу налази улазна сигнатура (5/81) а у горњем десном углу коначна сигнатура 

(АЈ-377–74–271). У средини је печат Архива Југославије. 

У ове полиетиленске кесице уложили смо тврди картон који спречава 
ломљење фотографија вертикално постављених у покретним кутијама. На 
предњоj страни картона исписуjе се сигнатура (горњи десни угао) а легенда се 
налази на полеђини картона. На полеђини саме фотографије у доњем левом 
углу уписује се улазна, а у горњем десном углу коначна сигнатура. На поле-
ђину фотографије се ставља и печат Архива с тиме што мастило не сме да се 
разлива нити штетно делује на фотографију. Треба избегавати писање по 
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фотографиjама, а ако већ мора онда користити 8Б графитну оловку и писати 
лагано што ближе њеном краjу.  

Фотографиjе се не смеjу преклапати или пресавиjати, не смеjу 
емулзиjским слоjем бити окренуте jедна према другоj, не смеју се причвршћи-
вати уз друге документе металним спаjалицама, лепљивом траком или гуми-
цом. Све фотографије, а поготово уникатне мораjу увек бити заштићене од 
светла тако да их треба чувати у тами. 

Фотографиjе великог формата као и албуми могу се одлагати и водоравно 
у великим орманима, намењеним за планове, цртеже и карте. Фотографиjе као и 
негативе треба дирати искључиво памучним рукавицама. 

Негативи на филму могу се чувати смотани у металним, пластичним 
или картонским кутиjама. Ролна не сме бити обмотана гумом а метал од кога 
су израђене кутиjе не сме да буде подложан корозиjи. На свакоj кутиjи мораjу 
да буду уписани сви неопходни подаци о материjалу коjи се у њима налази. 
Негативи на филму могу се чувати и исечени на траке по 6 снимака који су 
уложени у заштитну фолију са џеповима. 

Негативе на стаклу наjбоље jе осигурати у кутиjама са преградама, коjе 
омогућаваjу да свака плоча стоjи усправно сама за себе. 

Негативе као и позитиве треба у одређеним интервалима прегледати ра-
ди провере евентуалних оштећења. Треба урадити копиjе вредних 
фотографиjа за коjе не постоjе негативи, као и фотографиjа добиjених брзим 
поступком (полароид). 

Услови чувања 
 

Оптимални услови чувања подразумеваjу заштиту од физичко-хемиjских 
узрока оштећења (влага, топлина, сунчево светло, загађен ваздух), биолошких 
узрочника оштећења (бактериjе, плесан, инсекти, глодари), механичких оштеће-
ња, као и заштиту у случаjу елементарних непогода и рата.  

Фотографиjе треба чувати у просториjама – депоима у коjима jе обезбе-
ђена стална потребна температура и влажност ваздуха. Фотографске негативе 
од целулозе на нитратноj бази треба одлагати у посебну просториjу. Радно 
место за преглед фотографиjа требало би да буде осветљено са дифузним при-
родним осветљењем. 

Jедан депо за чување фотографиjа не би требало да има више од 200 м2, 
требало би да има одвоjен вентилациони систем, пожељно jе да има еркон-
дишн. За мање просторе (кутиjе, фиоке ормана, ормане), може се користити 
хемиjски чист силика-гел.  

Климатски услови у депоу разликуjу се према врсти фотографског 
материjала. 
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Црно-беле фотографиjе се чуваjу на температури од 15оС до 25оС 
(температура не сме прећи 30оС), а треба избегавати дневна одступања већа 
од 4оС. Влажност ваздуха 35–50% +-5%. Никада не сме да пређе 60%. Свако 
повећање влажности ваздуха омогућава појаву настанка буђи и гљивица. 

Колор фотографије чувају се на температура од –5оС до максималних 
2оС, релативна влажност ваздуха 15–30%. За колор материjал обавезна jе 
аклиматизациjа пре употребе због кондензациjе воде у случаjу нагле промене 
температуре. 

Нитрофилмови као и негативи на ацетатној бази чуваjу се на темпе-
ратури од –15оС до +4оС, релативна влажност ваздуха 30–40%. Нитрофилмо-
ви се због запаљивости и експлозивности, као и због испуштања кисеонико-
вих оксида не смеjу чувати са другим врстама филмова, него захтеваjу посе-
бан режим чувања и сигурности. 

Црно-бели негативи на полиестерској подлози изузетно су постојани 
када се чувају на температури до 18оС, при релативној влажности ваздуха 30–
40%.  

Колор негативи на полиестерској подлози захтевају чување на темпе-
ратури –15 до 4°C уз релативну влажност ваздуха 30–40%. 

Дигитализациjа 
Дигитализацијом се аналогни сигнал претвара у дигитални облик. Мо-

гуће је дигитализовати текст, слику, тон, видео запис, па чак и тродимензио-
налне објекте. Дигитализација се врши скенирањем или фотографисањем. Фо-
тографисање висококвалитетним дигиталним фотоапаратима се ради ако је 
грађа већег формата или да би се спречило њено оштећење приликом дигита-
лизације. 

Како би дигитализована слика била што квалитетнија треба обратити 
пажњу на: резолуцију (72–1200 ppi), број пиксела по инчу. Што је резолуција 
већа, већи је број информација о документу; битној дубини (8, 16, 32bits), ко-
јом се дефинише дубина боја односно број нијанси; боји – колор моду 
(Grayscale, RGB TIFF, CMYK), што је важно да ли нам дигитална слика служи 
за мастер копију или за приказивање на монитору.  

Дигитализација у архивима представља пренос архивске грађе и подата-
ка о њој у дигитални облик, односно скенирање и депоновање тих скенова у 
рачунару, или на другим носачима података. Дигитализацијом се поред 
основног значаја – њене заштите од прекомерне употребе – омогућава већа 
доступност и коришћење архивске грађе, као и информација које поседују ар-
хивски документи. Ако се уз дигитализацију користи и одговарајућа база по-
датака до потребних података је могуће доћи на брз и једноставан начин.  

Услед недостатка јасне стратегије за дигитализацију архивске грађе, ар-
хиви су самоиницијативно кренули у процес дигитализације архивских доку-
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мената и фотографија. Архив Југославије је такође почео са процесом дигита-
лизације архивске грађе као и Збирке фотографија. 

До сада је потпуно дигитализовано 6 фондова из Збирке фотографија, а 
велики део збирке је делимично дигитализован. Избор грађе која ће се дигита-
лизовати извршен је на основу критеријума значаја фонда/збирке, стања грађе 
и степена коришћења. 

Дигитализација је вршена скенером марке Epson и том приликом урађе-
не су се три верзије:  

Мастер копија резолуције 300–600ppi (у зависности од величине ори-
гинала) у TIFF формату (без компресије), AdobeRGB избор боја, 24 битна 
слика true color, намењена за трајно чување. 

Копија за преглед резолуције 300ppi у JPG формату са компресијом 
(слика има губитака и није за трајно чување), служи за преглед слике на екра-
ну. 

Идентификацијска слика (eng. thumbnail) резолуције 72ppi у JPG, 
BMP или GIF формату за web презентације. 

Метаподацима се описују карактеристике дигиталног документа. Ко-
ристе се код прегледања, преноса и документовања неког садржаја. То су 
структурни подаци који описују или објашњавају, лоцирају или на други на-
чин управљају информацијама. 

Део метаподатака убацује сам медијум на коме је вршена дигитализација 
(скенер или фотоапарат). Они садрже податке везане за: резолуцију; врсту до-
кумента; коришћени софтвер; датум и време настанка; колорни мод; величину 
и др. Поред ових задатих постоји могућност дефинисања других метаподатака 
у зависности од потребе: име институције; име и презиме лица које је урадило 
дигитализацију; предметне одреднице; географске одреднице; опис фотографи-
је, распон година, чак и дефинисање кључних речи. Од метадата података при-
ликом дигитализације дефинисано је: име институције; лице које је урадило ди-
гитализацију; сигнатура фотографије. 

Мастер подаци чувају се на 2 екстерна хард диска. Копије се чувају на 
CD-rom и DVD дисковима. 

У Србији за сада нема јасне стратегије везане за дигитализацију фото-
графских колекција већ све остаје на спорадичним пројектима појединих му-
зеја, архива и других институција. У Зрењанину 2012 је покренут „Архив фо-
тографије“,9 значајан пројекат који има за циљ дигитализацију фотографске 
грађе и стварање јединствене јавне базе података. Такође је покренут и „Фото 
музеј“,10 виртуелни музеј српске и светске фотографије. Народна библиотека 
Србије је у оквиру своје дигиталне збирке поставила и своју збирку фотодоку-
                                                      
 9 http://www.arhivfotografije. com 

 10 http://www.fotomuzej. com 
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мената међу којима је значајна дигитална копија албума Анастаса Јованови-
ћа11 (1817–1899), првог српског фотографа и литографа. За разлику од Србије 
архиви, музеји и библиотеке Европе су дигитализовали своје фотографске ко-
лекције и повезали се у заједничке пројекте, као што су MINERVA, SEEDI, 
SEPIA, са циљем стварање јединствене дигиталне колекције европске култур-
не баштине. 

 

 
Попис фондова и збирки из Збирке фотографија Архива Југославије. На попису дата 

је количина, степен сређености и доступности грађе. 
                                                      
 11 http://scc. digital. nb. rs/collection/anastas-album 
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