ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ
Просветне установе
Гимназија „Филип Филиповић“ 1837 – Чачак,
Административна школа 1949-1951 – Чачак,
Грађевинска средња техничка школа 1946 – Чачак,
Економска школа 1959-1972 – Горњи Милановац,
Средња пољопривредна школа 1950-1954 – Горњи Милановац,
Специјална воћарска школа 1948-1950 – Горњи Милановац,
Државна школа за дечје неговатељице 1948-1951 – Чачак,
Државна мешовита грађанска школа 1939-1945 – Чачак,
Стручна школа за ученике у индустрији и занатству – Чачак,
Школски центар за образовање кадрова у трговини среза Чачак 1960-1962 – Чачак,
Женска занатска школа 1890-1948 – Чачак,
Школа за висококвалификоване раднике 1959-1964 – Лучани,
Школа ученика у привреди 1952-1959 – Горњи Милановац,
Школа ученика у привреди 1956-1960 –Лучани,
Вечерња економска школа за одрасле 1960-1969 – Лучани,
Домаћичка школа 1952-1954 – Мојсиње,
Центар за ванармијско војно васпитање „Раде Азањац“ 1954-1962 – Чачак,
Основна школа „Чедомир Васовић“ 1911-1970 – Граб,
Основна школа 1890-1963 – Доња Краварица,
Основна школа 1863-1963 – Љутовница,
Основна школа 1890-1963 – Свинац,
Основна школа „Милица Вучетић“ 1846 – Трнава.
Грађа ових фондова највећим је делом уништена. Сачувани фондови су непотпуни.
Обухватају период од 1894. до 1971. Архив располаже са 22 фонда.
Грађа садржи: записнике са седница наставничких и разредних већа, школских одбора,
савета, зборова радних људи и комисија; списе о подизању и оправци школских
зграда: акта о оснивању и укидању; полугодишње и годишње извештаје о раду;
статистичке извештаје о успеху ученика, наставне планове и програме; податке о раду
подмладака Црвеног крста; документацију школских кухиња и ђачких задруга; податке
о раду аналфабетских течајева; спискове учитеља, наставника и ученика.
Обавештајна средства: Водич кроз архивску грађу, деловодни протоколи и матичне
књиге ученика.
Културне установе
Градско народно позориште 1946-1956 – Чачак,
Народни универзитет 1923-1961 – Чачак.
Располаже са фондовима Градског народног позоришта и Народног универзитета. Оба
су непотпуна. Садрже седамнаест књига и девет кутија списа. Обухватају период од
1923. до 1961.
Грађа садржи: нормативна акта; записнике са седница; извештаје о раду; планове и
програме; персоналну документацију; плакате и фотографије и платне спискове.
Обавештајна средства: Водич кроз архивску грађу, сумарни инветар и деловодни
протоколи.
Научне установе
Институт за воћарство 1902 – Чачак,
Завод за унапређење привреде 1959-1965 – Чачак.

Располаже са два фонда: Института завоћарство и Завода за унапређење привреде.
Оба су непотпуна. Садрже 51 књигу и 13 кутија списа. Обухватају период од 1918. до
1965.
Грађа садржи: акта о оснивању; нормативна акта; записнике са седница органа
управљања; извештаје о раду, сортама и броју произведених садница винове лозе,
јабука, крушака и шљива; завршне рачуне; уговоре о сарадњи са спољним
сарадницима; спискове радника и платне спискове.
Обавештајна средства: Водич кроз архивску грађу, сумарни инвентар и деловодни
протоколи.

