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Л Е  ТО  П ИС  С У Р  ФО  ВА  ЊА

sr bi.or g.mk 

Гра ђан ско удру же ње Кул тур но-ин фор ма тив ни цен тар Ср ба у Ма-
ке до ни ји „Спо на” фор ми ра но је као са мо стал на, не вла ди на, не пар тиј ска 
асо ци ја ци ја, за рад оства ри ва ња и уса гла ша ва ња ин те ре са при пад ни ка 
срп ске ет нич ке за јед ни це ко ја де лу је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ма ке до-
ни је, у ци љу очу ва ња ње них кул тур них, исто риј ских и ду хов них вред-
но сти. „Спо на”, са се ди штем у Ско пљу, по ред оста лих об ли ка де ло ва ња, 
ин тер нет из да њем сер ви са (sr bi.or g.mk ) ре ги стру је и по кри ва све ак тив-
но сти, би ло про фе си о нал них, би ло ама тер ских кул тур них по сле ни ка 
де ла на шег на ро да у овој зе мљи, осло ње ног на не рас ки ди во ве зив но 
тки во ду хов них и дру гих ко ре на у ма ти ци – Ср би ји.

sun ca na ka pi ja.org 

Сун ча на ка пи ја је кул тур ни ма га зин ко ји уре ђу је гру па љу ди ко-
ји ма је циљ да ак тив но ути чу на по ди за ње кул тур не све сти на за јед нич-
ком је зич ком под руч ју. Са се ди штем у Тре би њу, Сун ча на ка пи ја је леп 
при мер не за ви сног, озбиљ ног, не пре тен ци о зног ин тер нет ма га зи на ко ји 
до но си ре пре зен та ти ван пре глед из свих обла сти умет нич ког и дру-
штве ног ства ра ла штва. За хва љу ју ћи осни ва чу и глав ном и од го вор ном 
уред ни ку Иго ру Ду ти ни (фо то гра фу и гра фич ком ди зај не ру), по себ но 
се у окви ру ру бри ке „Умет ност” ис ти че део по све ћен фо то гра фи ји са 
мно го број ним тек сто ви ма, фо то-га ле ри ја ма, нај но ви јим ин фор ма ци ја ма 
ве за ним за из ло жбе, кон кур се и са вре ме не тен ден ци је у раз во ју овог 
ви да ства ра ла штва.

ar hiv-be o gra da.or g 

Пе ри од Ве ли ког ра та до ста је из у ча ван у до ма ћој исто ри о гра фи ји 
и о ње му по сто ји ве ли ки број об ја вље них из во ра и ра до ва, пре све га о 
по ли тич ким и вој ним при ли ка ма. У мно го ма њој ме ри по сто је по да ци 
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о исто ри ји Бе о гра да у овом пе ри о ду. То је до не кле оправ да но чи ње ни цом 
да је ок то бра 1915. срп ску пре сто ни цу на пу стио ве ли ки број ста нов ни-
ка и ор га на вла сти, но се ћи са со бом до ку мен та ци ју др жав них ин сти ту-
ци ја. За то је гра ђа Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да о Пр вом свет ском ра ту 
фраг мен тар на, на ро чи то ка да је реч о ра ду нај ва жни јих град ских ин-
сти ту ци ја, Град ске упра ве Гра да Бе о гра да и Оп шти не бе о град ске.

Те мат ски во дич, као на уч но-оба ве штај но сред ство чи ји је циљ да 
упу ти ис тра жи ва ча на те мат ски од ре ђе ну ар хив ску гра ђу, на стао је 2014, 
као ре зу ла тат ви ше ме сеч ног ис тра жи ва ња гру пе ар хи ви ста. По да ци из 
ар хив ске гра ђе кла си фи ко ва ни су пре ма гру па ма фон до ва и збир ки, у 
скла ду са Пре гле дом ар хив ских фон до ва и збир ки Са ве за дру шта ва ар-
хив ских рад ни ка Ју го сла ви је (1978). За сва ки фонд или збир ку дат је 
кра так увод са основ ним по да ци ма о фон ду и ар хив ској гра ђи о Пр вом 
свет ском ра ту ко ју фонд по се ду је, а за тим је пред ста вље на ана ли ти ка 
ода бра них до ку ме на та, и то пр во књи га а за тим спи са, од ко јих мно ги 
има ју и елек трон ску ко пи ју. По да ци пра те по ре дак гра ђе у фон ду или 
збир ци, од но сно струк ту ру фон да или збир ке. По ред ана ли тич ке об ра-
де зна чај них пред ме та из ар хив ске гра ђе, да та је и ана ли тич ка об ра да 
из бо ра из би бли о теч ког фон да. Ана ли тич ки су об ра ђе ни тек сто ви и 
илу стра ци је Илу стро ва ног ли ста из 1920. и 1921. го ди не, јер пред ста-
вља ју зна чај ну до пу ну иза бра не ар хив ске гра ђе.

Ар хив ска гра ђа ко ри шће на у Те мат ском во ди чу пред ста вља из вор 
пр вог ре да за ис тра жи ва че, а по да ци да ју све о бу хват ну сли ку жи во та 
1914–1918. го ди не.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ 




