Архиви савременог доба заузимају посебно место у стручној, научној, али и широј
јавности. Документа која они чувају, од великог су значаја данашњим и будућим
генерацијама. Сећамо се ствари које су нам битне. Стварамо, чувамо, похрањујемо и
омогућавамо да наше успомене постану доступне, како бисмо у будућности из њих могли да
учимо. Задатак архива је идентичан, али с много већом одговорношћу према историјском и
културном наслеђу које чувају.
С друге стране, нове технологије заузимају све већу улогу у медијском простору и
савременој комуникацији у свим сегментима друштва, па тако и културе. Установе културе,
са своје стране, морају да уваже особености савремених модела комуникације које са собом
носе нови доживљај простора, времена и света генерално. Култура као део духовног
идентитета пре свега на националном, али и наднационалном нивоу, у условима најшире
доступности информација, требало би да упозна јавност са својим наслеђем. Архиви на
основу онога што чувају у својим депоима, дужни су да одговоре потребама савременог
друштва, и на тај начин првенствено заштите документа, а архивску грађу учине потпуно
доступном јавности.
Виртуелном изложбом коју вам данас представљамо, „Сто докумената у част
стогодишњице Првог светског рата” Архив Војводине је заокружио петогодишњи
пројекат „Време – сећање – идентитет – архив”, започет 2014. године, који је обухватио
различите догађаје, попут међународних конференција, организација изложби, промоција
књига, зборника радова, предавања и других активности, чији циљ је био пре свега
валоризација и сагледавање значаја архивске грађе, као и анализа улоге свих фактора који
утичу на начин сагледавања и различите аспекте процеса у једном конкретном историјском
догађају.
Избором из архивске грађе „Сто докумената у част стогодишњице завршетка
Првог светског рата” Архив Војводине се, поред жеље да широј јавности представи и онај
не тако познат део свакодневног живота становника једног места у условима ратних дејстава,
Архив се такође активно укључио и у прославу обележавања догађаја од 25. новембра 1918.
године, када је на новосадској Великој народној скупштини прокламовано присаједињење
војвођанских области Краљевини Србији.
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