59 година од оснивања врањског архива

Историјски архив "31. јануар" у Врању обележио је 31. марта 2021. године јубилеј, 59
година од оснивања ове установе заштите архивске грађе.

Архив у Врању скоро шест деценија представља вредну културно-историјску ризницу.
Основан је од стране Народног одбора Среза Врање 31. марта 1962. године као
Историјски архив среза Врање. Са радом је почео 1. новембра исте године. У
надлежности ове установе биле су општине: Врање, Владичин Хан, Власе, Врањска
Бања, Власина Округлица, Бујановац, Босилеград, Прешево, Сурдулица и Трговиште.

Првобитни назив промењен је у Државни архив 13. децембра 1962. године. Под овим
називом радио је до 24. фебруара 1971. године, када је на седници Радне заједнице
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добио је 19. марта 1979. године, по датуму ослобођења Врања од османске власти 1878.
године.

Архив је најпре био смештен у објекат Пашиног конака - Селамлук, а већ 1963. године
премештен је у другу зграду Пашиног конака - Харемлук. Обе ове зграде нису
испуњавале услове за рад архивских служби, нити за смештај архивске грађе.
Пресељењем у нови објекат Дома културног центра, 1977. године, створени су
повољнији услови за рад свих служби и смештај архивске грађе. Међутим, у нови објекат
премештен је само део архивске грађе, док је њен већи део две године био у згради
врањске Гимназије, а потом поново враћен у Харемлук. Тек 1986. године, са изградњом
архивског депоа у објекту Дома културног центра, створени су услови за смештај
целокупне архивске грађе.

Данас је архив у Врању регионални архив који своју делатност обавља на територији
Града Врања и општинама Бујановац, Прешево, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград и
Трговиште. Смештајни капацитети и опрема за чување архивске грађе сукцесивно су
годинама проширивани, о чему можете чути од директора ове установе у следећем
прилогу:
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Иначе, педесетдевета годишњица од оснивања установе обележена је изложбеном
поставком "Позоришни плакати", којом је архив желео да подсети и на 125 година од
прве позоришне представе и 75 година од оснивања првог професионалног позоришта у
Врању. Ауторке изложбе су архивски саветник Бранка Јаначковић и архивиста
Бранислава Стојковић. Више о самој изложби можете погледати у видео прилогу испод
текста. Такође, у истом прилогу можете погледати и саму поставку, јер је ова изложба,
због неповољне здравствене ситуације у вези са ширењем заразне болести COVID19 и
препорука Владе Републике Србије, до неких бољих времена, затворена за јавност.
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