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Образложење за доделу награде 

 

ЗЛАТНА АРХИВА 

 

„Фондације Александра Арнаутовића“ за 2019. годину 

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

Историјски архив Града Новог Сада је основан маја 1954. године и исте 

године се из зграде Градског Народног одбора преселио у свој стални смештај 

на Петроварадинској тврђави. Умонжавање драгоцене архивске грађе вредне 

стручне заштите, наметало је изградњу нове зграде архива што је остварено 

тек око шездесетогодишњице рада. Из просторија касарне у Петровара-

динској тврђави, Историјски архив Града Новог Сада преселио се, 2016. 

године, у нову, плански и наменски грађену зграду. То је објекат са 14 депоа, 

галеријским простором, конференцијском салом и свим пратећим 

просторијама и садржајима потребним за савремено чување грађе и 

функцонисање овакве установе. Незнатно мењајући назив, од установе 

покрајинског значаја, 1967. године овај архив је постао установа новосадске 

општине у чијем финансирању су учествовале и околне општине. Од 

неколико фондова и само три запослена, Архив је, временом, постао значајна 

установа са максимално 23 а данас са 18 запослених и великом потребом за 

већим бројем стручњака. У 966 архивских фондова грађе преузете из општина 

Нови Сад, Петроварадин, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, 

Жабаљ, Сремски Карловци, Тител и Темерин у преко 8.500 дужних метара 

чувају се документи који обухватају дуг период од 18. века до савременог 

доба. 

Добро је истаћи да се у овом Архиву, у преко 60 фондова, налази грађа 

која се односи на период до 1918. године. Мада делимично оштећена и 

некомплетна она је категорисана као „архивска грађа од посебног значаја“ и 

сређена је и доступна корисницима. Док је грађа из овог периода на четири 
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језика (латински, немачки, мађарски и српски), грађа из међуратног периода 

која је, такође, сређена и доступна истраживачима је на српском језику. 

Сређена је и аналитички обрађена и грађа која обухвата период Другог 

светског рата те се она може и електронски претраживати. Разумљиво је да 

највише грађе и у овом архиву има из периода после Другог светског рата 

(око 690 фондова). 

Као међуопштинска архивска установа Историјски архив Града Новог 

Сада врши надзор на преко 1500 активних регистратура у установама и 

удружењима најразличитије природе. Све ове регистратуре су унете у базу 

података и редовно се ажурирају. Будући да је грађа претходно сређена, 

стручњаци Архива су могли да припреме и објаве тридесетак књига 

„одабраних аналитичких описа за најважније фондове“. То је омогућило и 

уношење података са аналитичких картица у јединствени архивски 

информациони систем. Занимљиво је да је грађа овог Архива служила не 

само за истраживања у циљу писања научних радова или за налажење 

података потребних правним или физичким лицима већ и за већи број 

филмова и ТВ емисија о значајним личностима и догађајима. 

Издавачка делатност овог Историјског архива не плени великим бројем 

публикација али поставља мерило којим се мере сређеност и приређивање 

грађе за публиковање. Већ је поменуто да је објављено тридесетак свезака 

аналитичких инвентара са грађом из различитих периода као и незобилазни 

Водич кроз архивске фондове. Од 2013. године објављују се и записници 

Муниципалног већа града Новог Сада што представља почетак огромног 

посла објављивања грађе из 755 књига и 333 кутије овога фонда. Од 2004. 

године Историјски архив града Новог Сада објављује Годишњак Историјског 

архива града Новог Сада. Квалитетом радова које објављује, овај часопис је, 

за кратко време, заузео место на листи категоризовних часописа 

Министарства просвете и науке. 

Богата, тематски веома разнородна, изложбена делатност Историјског 

архива Града Новог Сада стала је у последњих петнаест година. Требало би 

нагласити да изложбе нису рађене само на грађи матичног архива већ и на 

истраживањима у бечким, будимпештанским и београдским архивима. Више 

изложби за чије поједначно навођење немамо времена, представљено је 
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новосадској, будимпештанској, београдској, сомборској и суботичкој 

публици. Због посебног значаја и садржине вредна помена је изложба Односи 

Магистрата Новог Сада и Шајкашког батаљона која је представљена или ће 

бити представљена у свим насељима Шајкашке. Припремање изложби овога 

Архива карактерише сарадња са многим установама почевши од архива, 

музеја и завода, преко амбасада до школа што Историјски архив Града Новог 

Сада сврстава у оне установе које систематски и зналачки представљају 

архивске фондове и њихову садржину најширој публици. 

Делатност запослених у Историјском архиву Града Новог Сада вредна 

сваке хвале крунисана је и неколиким научним састанцима и симпозијумима 

често интердисциплинарног карактера. 

Све делатности Историјског архива у Новом Саду које су овде наведене 

тек у назнакама, указују на то да ова установа крупним корацима осваја 

стручни простор и најсавременија стремљења у архивистици. Отуда је, на 

основу детаљне анализе рада Историјског архива Града Новога Сада који је 

представљен у овом сумарном прегледу, жири за награду Златна архива 

Фондације Александра Арнаутовића одлучио да награда за 2019. годину 

припадне овој архивској установи. Жири најискреније честита Историјском 

архиву Града Новог Сада на заслуженој награди. 

 

У Београду,   У име Жирија „Фондације Александар Арнаутовић“ 

6. децембар 2019. године    

др Љубодраг П. Ристић, 

Председник Жирија 
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Образложење за доделу награде 

ЗЛАТНА АРХИВА 

„Фондације Александра Арнаутовића“ за 2019. годину 

ЛЕЛИ ПАВЛОВИЋ 

 

Поштоване даме и господо, 

Жири за доделу награде „Златна архива“ Фондације Александар 

Арнаутовић је, на својој седници од 6. децембра 2019. године, једногласно 

донео одлуку да се за изузетан дугогодишњи допринос унапређењу архивске 

струке и заштите архивске грађе, „Златна архива“ за 2019. годину додели Лели 

Павловић, архивском саветнику, директорки Међуопштинског историјског 

архива Чачак, Горњи Милановац и Лучани и председници Архивистичког 

друштва Србије. 

Лела Павловић је дипломирала на Катедри за савремену националну 

историју Филозофског факултета у Београду, а у Међуопштинском 

историјском архиву ради од 1992. године. У свом дугогодишњем раду прошла 

је све фазе стручног напредовања: стручно звање – архивист добила је после 

завршеног архивистичког течаја 1995. Звање вишег архивисте добила је 2005. 

године а 2011. године стекла је највише звање у струци – архивски саветник. 

Од 2008. године Лели Павловић је поверено место директора 

Међуопштинског историјског архива у Чачку. 

Током свог напредовања успешно је обављала послове на сређивању 

архивске грађе, њеној анализи, приређивању и објављивању. Стручну 

каријеру почела је сређивањем архивске грађе из друге половине XIX и прве 

половине XX века која се чува у манастиру Никоље под Кабларом. Као врсни 

познавалац архивске грађе бави се истраживањем грађе о животу и раду 

познатих личности и породица чачанског краја XIX и XX века. Поред 

сређивања грађе посебну пажњу посвећивала је културно-просветној и 

пропагандној делатности и издаваштву своје установе и то већим бројем 

предавања, бројним гостовањима на локалним радио-телевизијским 

станицама и коауторством у шест документарних телевизијских емисија и 

седам документарно-образовних филмова. 

 

Аутор је преко 30 научно-истраживачких радова који су презентовани 

на научним скуповима и објављивани у часописима или зборницима радова. 
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Испред своје установе била је носилац организације научних скупова: Српска 

револуција и обнова српске државности (2015) и Србија: 1918. Крај рата, 

повратак ратника, живот у новој држави (2018). 

За књигу Историја Чачка. Хронологија од праисторије до 2000. (2009) 

која представља својеврсну енциклопедију чачанске вароши, Лела Павловић 

је, са коаутором Гораном Давидовићем, добила Награду Даница Марковић, 

коју додељује Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“. Књига је 

проглашена издавачким подухватом године. Исту награду добио је и Архив 

као издавач. Рецензент је више књига, монографија и других публикација, које 

су настале на основу архивске грађе чачанског и других архива. 

Лела Павловић је аутор или коаутор 21 тематске изложбе архивских 

докумената и фотографија. Промоцијом архивских издања и издања других 

архива и отварањем изложби архив у Чачку је постао установа отворена и за 

стручну и за ширу публику.  

Поводом 65 година рада Архива у Чачку Лела Павловић је учествовала 

у изради Водича Архива који садржи податке о историјату, фондовима и 

збиркама Међуопштинског историјског архива у Чачку. Наследивши 

руковођење часописом Изворник који је један од само неколико домаћих 

часописа који објављује архивску грађу, Павловићева је унапредила његов 

квалитет и у истој едицији објавила библиографију до тада објављених 27 

бројева Изворника. Од 2011. године у Архиву покреће нову едицију 

Памћеници, у којој је до сада објављено пет књига. 

Текућа ревизија фондова у депоима Архива коју обавља колектив 

Архива у Чачку под руководством Леле Павловић, одвија се истовремено са 

адаптацијом старих подрумских просторија од 150 м2 и планирањем 

проширења на таванске просторе овог архива. Док се прве припремају за 

изложбене делатности друге ће бити адаптиране за свакодневно пословање. 

Као председавајући 2009. и 2013. Подружине Архивистичког друштва 

коју чине седам архива (Краљево, Крагујевац, Нови Пазар, Ужице, Јагодина, 

Крушевац и Чачак) Лела Павловић је организовала четири стручна 

саветовања у чачанском архиву. Иницирала је организовање првог семинара 

за архиваре са територије града Чачка и општина Горњег Милановца и 

Лучана, који је одржан 2009. године док су, у организацији чачанског архива, 

одржана још два семинара за архиваре: 2010. и 2013. године. Током 2017. и 
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2018. одржане су три архивистичке и конзерваторске радионице у сарадњи са 

Архивистичким друштвом Србије и Друштвом конзерватора Србије. 

Организација обележавања значајних јубилеја у граду Чачку била су 

под организационим руководством Леле Павловић: два века од Хаџи 

Проданове буне (1814–2014); 80 година од подизања Споменика ратницима 

1912–1918. изгинулим на територији чачанског краја (1934–2014) и Бој на 

Чачку (1815–2015), у оквиру кога је, са Историјским институтом из Београда, 

припремила поменути научни скуп Српска револуција и обнова државности 

Србије. Двеста година од Другог српског устанка који је одржан у 

Међуопштинском историјском архиву Чачак. 

Лела Павловић је била организатор манифестације Летњи дани 

културе у Чачку (2009. и 2010), који се одржавају у јулу и августу у циљу 

афирмације културног стваралаштва. 

Као један од представника града Чачка учествовала је 2010. у изради 

Стратегије и Плана развоја Регионалне агенције за просторни и економски 

развој Рашког и Моравичког округа, група за историју, културу, спорт и 

туризам. Сврха овог документа била је да прикаже процену потреба локалних 

самоуправа. На основу важних закључака пажња је у будућности усмерена на: 

Модернизацију управљања културом, Мобилност уметности и уметника и 

Јачање потенцијала Рашког и Моравичког округа за развој културних 

индустрија. 

Априла 2019. Лела Павловић је изабрана за председника 

Архивистичког друштва Србије. Октобра ове године, уз стручну помоћ колега 

из сопствене установе и извршног одбора Архивистичког друштва Србије као 

и из Архива Србије, успешно је организовала Међународно архивистичко 

саветовање у Чачку. 

Ангажовање Павловићеве на приближавању прошлости и 

објашњавању значаја архивске струке ширем кругу огледа се и у 

успостављању сарадње са установама културе, науке и просвете као и са 

медијима и удружењима (Коло српских сестара, Друштво Свети Сава) у 

Чачку, Горњем Милановцу, Лучанима, Ивањици, Београду. Од фебруара 2017. 

она је члан Савета за стратегију града Чачка. 

Овако, у кратким цртама представљена стручност и преданост послу 

Леле Павловић показује да само истинска посвећеност послу може уродити 

плодовима који унапређују струку и промовишу установу на најбољи могући 
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начин. Имајући у виду то да се ради о врсном архивском стручњаку и 

прегаоцу посвећеном заштити и обради архивске грађе изузетно драгоцене за 

проучавање прошлости српског народа, Комисија за доделу награде „Златна 

архива“ је донела одлуку која је оглашена на почетку. Уз жељу да њен будући 

рад буде обележен новим стручним резултатима у српској архивистици Жири 

најсрдачније честита колегиници Лели Павловић на овој најзначајнијој 

награди из области архивистике. 

 

 

У Београду,   У име Жирија „Фондације Александар Арнаутовић“ 

6. децембар 2019. године    

др Љубодраг П. Ристић, 

Председник Жирија 

 

 

 


