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Историјски архиви, како у свету, тако и у Србији, имају низ надлежности и 

обавеза. Архиви се на свеобухватан начин старају о архивској грађи, а све у циљу да 
архивска грађа буде сачувана. Сачувана и заштићена архивска грађа је затим 
доступна и треба да се презентује широј јавности. Културно благо које чувају 
историјски архиви мора да буде презентована јер једино тада архиви испуњавају 
своју мисију. 

На основу великог богатства архивских фондова и другог вредног материјала, 
Историјски архив Ниш је у протекле 72 године делатности редовно вршио ову 
значајну културно-просветну мисију.1 Намена, врста, учесталост, као и обим 
изложби се временом мењао. Технолошки напредак условљава све слојеве друштва 
на одређене промене, тако да ни архиви не могу остати имуни на такве процесе. 
Сведоци смо убрзане дигитализације друштва, тако да морамо бити спремни да 
прихватимо промене и понашамо се у складу са њима. 

Историјски архив Ниш више од седам деценија настоји да промовише 
архивску грађу. За тај период приређено је преко 100 изложби. Теме изложби, као и 
локације на којима су приређиване изложбе биле су најразличитије. Нису коришћене 
само локације по Нишу већ су изложбе организоване и у местима чију грађу чува 
Историјски архив Ниш, као што су Алексинац, Бела Паланка, Сврљиг и др.    

Данас, више него икада, наш архив настоји  да што већи број људи упозна и 
заинтересује за свој рад. Околности су се промениле и постао је прави изазов 
привући потенцијалне кориснике да посете архив, да се упознају са радом архива и 
да сазнају које све могућности пружа један архив данас.  

Данас се трудимо да користимо све могућности и видове комуникације са 
јавношћу. Сајт Историјског архива Ниш представља својеврсно огледало установе и 
захтева константно освежавање информацијама, што нишки архив редовно и чини, а  
друштвене мреже привлаче посебну пажњу, поготово, млађе популације, тако да се 
ни ова врста промоције не сме изгубити из вида. Колеге из архиву се редовни гости 
на локалним ТВ и радио станицама. Поред тога дуги низ година, у сарадњи са 
Филозофским факултетом из Ниша, организују се предавања и вежбе за студенте 

                                                           
1 Д. Мирчетић, Историјски архив Ниш 1948-1998, Ниш 2002. 



Департмана за историју који, за сада, архивистику изучавају само у оквиру предмета 
Помоћне историјске науке. Све ове активности дугорочно ће помоћи афирмацији 
архива и упознавању стручне и шире јавности са културним благом које је 
похрањено у , не само, нишком архиву. 

Управо нас је потреба да се прилагодимо новонасталој ситуацији „натерала“ 
да другачије размишљамо и да сараднике пронађемо у другим сферама, на први 
поглед невезаним са културом и архивистиком. Електронски факултет у Нишу је 
један од симбола научне заједнице на овим просторима, тако да смо, почев од 2015. 
године, успоставили контакт са ArhiMedia group, која је део CIITLab (Computation 
Intelligence and Information Technologies Laboratory) Електронског факултета 
Универзитета у Нишу и пронашли заједнички интерес.  Остварили смо низ пројеката 
које би смо дефинисали као примену информационих технологија у представљању 
историје Ниша и дигитализацијом културне баштине.  

Наш заједнички циљ је био да кроз савремене технологије прикажемо 
историју Ниша. Кроз ту сарадњу настао је „Ратни музеј на отвореном“, дигитална 
изложба „Двестаосамдесет година аустријског освајања Ниша“, више пројекција на 
самој згради архива, више апликација везане за Историјски архив, као и стварање 
Дигиталног музеја у Тврђави и др.2 

Последња апликација коју смо урадили у сарадњи са ArhiMedia group 
Електронског факултета Универзитета у Нишу је „Прозори историјског архива 
говоре“ и представља покушај да се обратимо јавности ван зграде архива. 
 
 

 
 

1. Зграда Историјског архив Ниш у Нишкој тврђави 
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historical hertage of Niš, Зборник радова, Дигитализација културне баштине у нишком региону, Ниш 
2019. 



 
Мобилни уређаји, попут паметних телефона и таблет рачунара, постали су 

широко коришћене информационе платформе савремених појединаца. У овом 
случају, мобилни уређаји такође могу послужити као погодни средства за 
успостављање интеракције између историјских места и посетилаца ради 
обогаћивања понуде културног туризма.3  С обзиром да велики број суграђана и 
туриста (пре избијања Ковид епидемије у Нишу је рапидно растао број туриста) 
пролази поред зграде архива,  која се налази на прометном месту у Нишкој тврђави, 
и да ретко посећују  изложбе  у холу зграде Архива, решили смо да изложбу 
поставимо на фасади зграде. 

Кренули смо најпре од уређења зграде. Зграда има 18 ниша које су се 
показале изузетно погодне за поставку једне сталне изложбе. Управо те нише смо у 
ранијим приликама (углавном у летњим месецима) користили за видео пројекције на 
згради. На нишама су постављене илустрације репрезентативних докумената и 
знаменитих људи који су задужили Ниш, али и српски народ уопште. Након тога, 
извршени су додатни радови, како би зграда Историјског архива Ниш била 
осветљена. Самим тим и нише су осветљене, тако да се и у вечерњим сатима може 
разгледати поставка. 

 
 

 
 

2. Изглед табле постављене испред зграде Историјског архива Ниш 
 

                                                           
3 Д. Татић, Р. Станковић, М. Јовановић, Д. Андрејевић, Н. Арсић, Monument to the liberators of Niš 
talks history, Зборник радова, Дигитализација националне баштине, старих записа из природних и 
друштвених наука и дигитална хуманистика, Београд, 2021. 



Наша жеља била је да се нише у потпуности искористе, и да илустрације (на 
којима се могу видети Константин Велики, Стеван Сремац, бан Светислав Тиса 
Милосављевић, Бакротиск из 1737. године, Наставници нишке гимназије 1890. 
године и др.) заузму највећу могућу површину, да би биле уочљиве са што веће 
удаљености. Илустрације су димензија 100х180 цм и у дну паноа налази се кратак 
опис, без сувишних детаља.  Пошто је било непрактично да на самим експонатима 
стављамо опширније описе, одлучили смо се за израду апликације у којој можемо 
детаљније представити сваки експонат. На тај начин бисмо имали слободу да сваки 
експонат детаљно опишемо, да убацимо прилоге за које сматрамо да су занимљиви и 
додатно објашњавају експонат, као и да путем апликације дођемо до већег броја 
заинтересованих корисника. 

Апликација “Прозори историјског архива говоре” садржи две основне теме. 
На првој теми можете приступити сваком експонату, где ће се приказати свих 
осамнаест слика (које се виде на згради) са насловом. Када се изабере било који од 
експоната добија се детаљан опис изабраног документа, као и додатне фотографије 
које ближе објашњавају представљени документ. Осим тога, сваку фотографију, која 
се налази у апликацији, може се изабрати и добиће се увећани приказ. Текст који 
прати сваки експонат има и аудио презентацију, тј. постоји могућност да се текст 
одслуша. 

 
 

  

3. Изглед апликације „Прозори историјског архива говоре“
 

Друга тема на апликацији је још инвентивнија. У овом случају је коришћена 
АР технологија (Augmented Reality technology), тј. технологија проширене 
стварности. Камером на паметном телефону можете препознати експонат и опет 
добити детаљне информације о њему. Та врста технологије, посебно је занимљива 
млађим корисницима, а осим тога отвара неке нове могућности. Наиме, на овај 
начин презентације стварамо могућност да кроз овакву апликацију експонат који смо 
обрадили, може се препознати било где. Рецимо, ако нам је један од експоната 
портрет бана Светислава Тисе Милосављевића, то значи да ће апликација 
препознати тај портрет било где. Може бити у књизи, на паноу, на изложби у музеју 



и др, и сваки пут ће апликација изнети податке које смо убацили за конкретан 
експонат. 

 
 

  
 

4. Изглед описа експоната у апликацији „Прозори историјског архива говоре“ 
 
Важно је напоменути да је апликација за сад тројезична. Сви текстови и аудио 

презентације су припремљене на српском, енглеском и руском језику, тако да 
корисници апликације имају могућности да прочитају или одслушају шта смо им 
презентовали. 

Након израде апликације радили смо на промовисању исте и упознавању 
јавности са њом. У жељи да апликација буде што видљивија кориснику, поставили 
смо информативну таблу на стази поред зграде Историјског архива Ниш. 

Табла је стилски уклопљена, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика 
културе Ниш,  са осталим обавештајним средствима која се налазе у Тврђави. На 
табли се налази обавештење да корисник преузимањем апликације може прегледати 
део културног наслеђа града Ниша. Да би додатно олакшали приступ апликацији, на 
табли је постављен и QR код, тако да корисник може на лицу места  преузети 
апликацију. Апликација подржава уређаје са системом Android и IOS, а проналазак и 
инсталација врше се скенирањем одговарајућег QR-кода са фотографије на табли.  

Постављање овакве табле показала се веома корисном, јер је то  
најефикаснији начин се пролазници обавесте да постоји апликација и поред тога, 
страни посетиоци су се информисали да, осим српског,  могу добити информације на 
енглеском и руском језику. 
 



 
 
 
Циљ апликације је  да се привуче публика која ће се упознати са културним 

благом Историјског архива Ниш и постати свесна његовог значаја, чувања и 
презентовања. Са задовољством можемо да потврдимо да је овај  пројекат успео у 
својој намери, јер се и у условима пандемије могло приметити повећано 
интересовање, поготово, младих људи. 
 Архиви данас, као и архивисти у њима, налазе се у једној специфичној 
ситуацији. С једне стране потребно је познавање прошлости, сналажење у системима 
који су били другачији у много чему од онога што данас познајемо, а са друге стране 
модернизација целог друштва креће се вртоглавом брзином и неопходно је 
прилагодити се новим технолошким процесима који нас константно стављају пред 
нове изазове. 
 Израда апликација, коришћење друштвених мрежа, медији, су само један од 
начина да се дође до корисника, јер смо сведоци да је савремени човек данас 
„затрпан“ информацијама и да се тешко одлучује да их сам потражи, тако да нам је, 
између осталог, задатак да информацију понудимо кориснику а не да чекамо да је он 
потражи од нас. Ова апликација је мали пример како то Историјски архив Ниш то 
покушава да уради. 


