ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ
Историјски архив Лесковац основан је као Градска државна архива 1. децембра
1954. године са задатком да прикупља, чува, сређује и врши заштиту архивске грађе на
територији града Лесковца и општина Власотинце, Црна Трава, Медвеђа, Лебане и
Бојник.
Пуних 66 година од свог оснивања, Архив је пролазио кроз различите фазе борбе
за добијање простора за смештај архивске грађе и регистратурског материјала,
оспособљавање старих депоа и радних просторија. Године 2014. Архив је добио на
коришћење спрат старе зубне поликлинике, где су створени услови за пријем нове
архивске грађе и регистратурског материјала. Уз финансијску подршку Министарства
културе и информисања Републике Србије, Архив је опремљен новим полицама, видео
надзором, ИТ опремом, сигурносним камерама, фотокопир апаратом, противпожарним
и противпровалним апаратом а и обновљен је канцеларијски намештај.
Адаптација зграде Архива извршена је 2015. године захваљујући финансијској
помоћи града Лесковца, тако да је поред видног осавремењавања Архива изнутра, Архив
добио нову, лепшу фасаду и прилаз Архиву какав заслужује.
Упорним радом и напорима да се оживи установа и осавремени Историјски архив
Лесковац, временом је постао једна од водећих културних установа свога града и ширег
региона. Поред основне делатности Архива – сређивања и обраде фондова и збирки,
израде информативних средстава, радници Архива отварају врата својим суграђанима,
школама и другим заинтересованим и путем тематских предавања, изложби архивских
докумената, промоција и других јавних наступа, приближавају Архив широј јавности.
Архив организује прeдавања о начину заштите и чувања докумената, узима учешће у
многим градским манифестацијама, сарађује са школама у циљу едукације ученика за
архивску делатност. Архив прати рад својих регистратура и даје неопходну помоћ, а од
2014. узима учешће у манифестацији Ноћ музеја у сарадњи са Школом за текстил и
дизајн.
Нова издања, обрађени фондови, изложбе, манифестације и други догађаји у
Историјском архиву Лесковац, афирмишу ову установу као једну од нових стубова
културе града Лесковца и околине.
Целокупан развој Историјског архива Лесковац током 66 година, који је од једног
малог Архива постао за кратак временски период водећа културна установа у свом крају,
указује на то да крупним корацима осваја стручни простор, али и савремена стремљења
у архивистици.
Комисија за доделу „Златне архиве“ Фондације Александра Арнаутовића за 2020.
годину, ову престижну награду једногласно је доделила Историјском архиву Лесковац.
Комисија најискреније честита Историјском архиву Лесковац на заслуженој
награди.
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