Станислав Г. Јеремјејев

УДК 930.251(73)(083.74)

Стандард за описивање архивске грађе
Encoded archival description (EAD)1
Интернет као основни фактор за појављивање
стандарда EAD
У почетном стадију развоја, то јест почетком 1990-их година компјутерска
интернет мрежа и њена основна компонента – Светска мрежа (World Wide Web)
или једноставно Web, имала је један недостатак који проистиче из једноставности
њене конструкције. Ради се о формату чувања информације у фајловима HTML
(Hyper Text Markup Language, језик за означавање хипертекста). Овај формат је
првобитно био развијен као формат за обликовање, то јест дозвољавао је да се на
одговарајући начин формира спољни изглед документа (боја и величина симбола,
поравнавање маргина у тексту, форматирање таблица, уградња графичких слика и
др.). У почетној етапи функционисања Web-а то је било довољно, зато што се велики део информационих web-садржаја састојао од приручника са адресама и рекламним материјалом институција и привредних организација за које је основни
критеријум био квалитетно форматирање документа.
Међутим, пoрастом популарности Web-a постепено су све већи део web-садржаја заузимали информативни садржаји – чланци и монографије, специјалне
базе података о разним темама, библиографски садржаји, мултимедијални садржаји (музичка дела, филмови). За коришћење таквих садржаја корисницима је био
недовољан формат HTML, јер је било неопходно реализовати функције као што
су претраживање информација по дескрипторима (датум формирања документа,
ауторство, формат документа, географска одредница, предметна одредница, институционална или корпоративна одредница и др.), а било је потребно и креирање
излазних формата добијених на основу претраживања по одређеним дескрипторима.
Крајем 1990-их година накупила се огромна количина информација у формату HTML у виду тзв. web-странице. За претраживање информација које су се у
њима налазиле израђени су специјални претраживачки програми који су индексирали текст web-страница и омогућавали претраживање пуног текста. Међутим, на
такав начин проблем је само делимично решен, пошто је при таквом индексирању
резултат претраживања информација давао јако много докумената што се може
oкарактерисати као „шум”. Да би се обезбедило прецизније претраживање
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информација било је потребно пронаћи нови механизам који би дозвољавао да се
на одговарајући начин означавају у тексту web-странице места на којимa су наведени најпотребнији појмови за претраживање (датум, место стварања документа,
ауторство, предметна одредница). Постојећи формат HTML то није дозвољавао
пошто је његова синтакса предвиђала само форматирање документа. Зато је Интернет удружење почело да разрађује други формат за web-странице који би омогућио не само да се на одговарајући начин форматира документ онако како је то
потребно, него и да се у документу обележе смислени делови који ће се касније
користити за информационо претраживање и за друге функције.
Као резултат рада на изградњи новог формата реализован је нови језик за
означавање садржаја у web-страницама – Проширени језик за означавање (Extensible Markup Language, XML). Овај формат, као и HTML, представља подскуп
другог језика за означавање информација – Стандардизовани општи језик за означавање (Standard Generalized Markup Language, SGML), који је 1984. године био
прихваћен као међународни стандард од Међународне организације за стандардизацију (ISO 8879).2
Језик SGML био је предвиђен да омогући аутоматску обраду сложено структурираних докумената. Збот тога је било потребно помоћу синтаксе SGML изградити модел структуре документа који планирамо да обрадимо. Синтакса SGML
користи појмове као што су елементи, атрибути елемената и ентитети. Елементи
означавају структурне делове докумената. Атрибути су намењени за чување информације која прати дати структурни део документа. Ентитети имају улогу скраћеница – помоћу њих се кодирају дефинисани низови симбола. Тако ће се модел
документа у синтакси језика SGML састојати од скупа елемената са одређеним
атрибутима и скупом ентитета. Помоћу овакве синтаксе могуће је направити сложене хијерархијске моделе са дефинисаним међусобним везама између структурних делова докумената и између самих докумената. На језику SGML такав модел
документа назива се дефинисаним типом документа (Document Type Definition,
DTD).
SGML се користи у разним областима – помоћу њега су се правили модели
одређених група докумената и писали програмски прилози за њихову обраду. У
научној сфери језик SGML је такође признат. Тако је удружење књижевника направило модел књижевног текста. Тај пројекат се зове Кодирани текст (Tekst Encoding Initiative, TEI) и користи се као стандард у разним научним институцијама.3
Додуше, коришћење SGML као формата за web-страницу је компликовано
зато што су његови творци уградили у њега врло велике могућности за моделирање докумената различите структуре. Међутим, у практичној примени SGML у
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који улази и TEI користи се само део синтаксе SGML која омогућава да се обради
конкретно дефинисан тип документа. За израду универзалног програма који би
могао на потребан начин да обради било како дефинисан тип документа било би
потребно пуно напора и средстава, а такав програм би имао малу продуктивност
пошто би морао да анализира велику количину могућих варијанти модела докумената. Зато је Интернет удружење кренуло другим путем тако што је из свеукупне синтаксе SGML одабрало само делове који су се највише употребљавали од
стране корисника Светске паучине и креатора web-садржаја. Као резултат тога
настао је подскуп језика SGML за коришћење у функцији формата web-странице
– XML.
Основна разлика језика XML од језика HTML јесте његова способност проширивања. Под појмом проширивање подразумева се могућност стварања нове
дефиниције за тип документа. HTML је у суштини дефиниција типа документа,
али се не може ширити јер је скуп елемената, атрибута и ентитета који се користе
у HTML фиксиран у облику стандарда, па су и програми за претраживање Светске паучине (web-претраживачи) израђени на основу тог стандарда. У исто време,
у језик XML уграђена је могућност да се формирају нове дефиниције типова докумената које омогућавају да се издвоје делови који су неопходни за аутоматску
обраду а садржани су у web-страници. Истина, за претраживање web-страница у формату XML већ су потребни нови и сложенији програми за претраживање Светске паучине зато што је синтакса XML у односу на HTML сложенија и обимнија.
Када је формат XML постао кандидат за стандард разна удружења корисника интернета почела су да разрађују DTD прилагођавајући га својим специфичним потребама. Појавили су се модели докумената у комерцијалним сферама делатности, у разним природним, техничким и хуманитарним наукама. Нарочиту
пажњу на XML обратили су библиотекари зато што су већ одавно забринути због
проблема чувања web-садржаја и организације њихове доступности за библиотечке кориснике. Ни архивисти нису остали по страни.

Историјат стварања стандарда EAD
У САД у Библиотеци Калифорнијског универзитета у Берклију (University
of California at Berkeley Library) 1993. године група истраживача под руководством Данијела Питија (Daniel Pitti) почела је рад на пројектовању стандарда за
архивско научно-информативно средство (НИС) у електронској форми. У току
рада акценат је дат на функционисање стандарда који се пројектује у оквирима
глобалне компјутерске мреже.4
Да би се изабрала одговарајућа синтакса за стандард који се пројектује проучени су различити формати за унос текста: обични текст (ASCII-код), језик
HTML, формат MARC и језик SGML. Изабран је последњи због тога што поседује довољну еластичност и особине које дозвољавају моделирање хијерархијске
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структуре архивског НИС-а. У процесу стварања модела архивског НИС-а проучена је структура архивских приручника, углавном описа архивских јединица (сумарних инвентара) и индекса (inventories and registers).
У марту 1995. направљена је прва варијанта модела за НИС који је добио назив ДТД као пројекат архивског НИС-а Беркли (Berkeley Finding Aid Project DTD
– BFAP DTD), а звали су га и FINDAID DTD. После стварања FINDAID DTD око
200 архивских приручника из 15 архивских институција преведено је у тај формат и предато на експертизу групи која се састојала од 50 сарадника архива и рукописних одељења у библиотекама САД. У априлу се та група експерата састала
на Конференцији о архивском НИС-у (Finding Aids Conference), у организацији
Библиотеке Калифорнијског универзитета у Берклију и Комисије за чување историјске баштине (Commission on Preservation and Access). На тој конференцији експерти су одобрили да се изабере SGML као платформа за стандард који се пројектује.5
Модел података архивског НИС-а подељен је на два дела: 1) информација о
приручнику и 2) опис класификоване архивске јединице (нпр. архивске јединице).
Први део модела по аналогији стандарда TEI назван је Наслов (Header). Други део
је подељен на две компоненте: 1) хијерархијски организован опис и 2) допунска
информација (adjunct information), која се посредно односи на документ који се
описује, нпр. библиографија објављених радова.
Сви елементи сумарног инвентара су подељени на две групе: 1) „описни
елементи” (descriptive elemеnts), чији је распоред у тексту архивског приручника
раније био познат и одређен, и 2) „општи елементи” (generic elements), који се могу појавити на било ком месту у тексту приручника, а најчешће унутар описних
елемената. Само елементи који означавају класификациону јединицу замењени су
елементом који означава да је објекат који се описује структурни део објекта на
вишем хијерархијском нивоу. То је омогућило да се искључе несугласице између
пројектованог модела НИС-а са принципима класификације архивских докумената који се примењују у разним земљама (договорено је да се назив класификационе јединице задаје помоћу атрибута који се односи на нови елемент). Поред тога,
донета је одлука да се у случајевима ако је елемент који се пројектује у суштини
сличан елементу који се користи у стандарду TEI, спецификација његовог назива
узима из стандарда TEI. Овај принцип се користи и у другим прикладним случајевима.
Стандард је добио назив Кодирани архивски опис (Encoded Archival Description, EAD).
У развоју EAD стандарда учествовао је широк круг архивиста и корисника
архивске грађе. Зато је на годишњој седници Друштва америчких архивиста у августу 1995. образована Радна група за стандард EAD (EAD Working Group). У
њен састав су ушли, са члановима екипе Бентли, и специјалисти америчких универзитета, Конгресне библиотеке, Библиотечког компјутерског центра (Online Library Computer Center, OCLC) и архивисти Велике Британије (Public Records Office). У надлежности Радне групе за EAD било је истраживање и праћење: грађе,
која је имала карактер документа (EAD DTD), приручника са синтаксом EAD
5
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(tag library) и методске препоруке за коришћење EAD у раду архива. У исто време, Друштво америчких архивиста постало је једно од одељења у структури Конгресне библиотеке у Вашингтону које се бави мрежним технологијама и форматима за машински читљиву каталогизацију (Network Development and MARC Standards Office) са идејом да постане службени орган одговоран за статус EAD.6
Следећа редакција за измене и допуне EAD DTD била је реализована после
расправе на годишњој седници Друштва америчких архивиста у августу и објављена је на web-сајту у септембру 1996. Бета-верзија приручника за синтаксу
EAD објављена је у октобру 1996. Децембра 1996. појавила се коначна редакција
методских упутстава за коришћење EAD. После прихватања тих докумената Радна група за EAD решила је да током следеће године не врши никакве измене да би
корисници стандарда могли детаљно изучити његове предности и недостатке.
Појавом бета-верзије стандарда EAD чланови Радне групе за EAD и друга
заинтересована лица почела су активну пропаганду стандарда путем организовања предавања и научних скупова. Од јула 1997. организовано је преко 20 семинара у САД, Канади, Великој Британији и Аустралији, које је одслушало више од
400 архивских и библиотечких радника и специјалиста за информатичке технологије. Од септембра 1997. семинари су организовани у оквиру курсева који су се
реализовали у систему за унапређење стручног кадра, које је организовало Друштво америчких архивиста. Други учесници Радне групе за EAD такође су организовали низ предавања у матичним научним и стручним институцијама.7 Тема
EAD почела је масовно да се разматра на регионалним архивистичким конференцијама. У току неколико месеци после појаве бета-верзије овог стандарда појавило се више web-сајтова на којима је организован приступ архивским научно-информативним средству у формату EAD. Настављена су разматрања о стандарду
и кроз систем електронске поште.
У јуну 1997. Радна група за EAD објавила је почетак кампање за прикупљање предлога за измене и допуне бета-верзије EAD DTD. Кампања је завршена
крајем октобра, а почетком новембра 1997. Вашингтонско друштво америчких архивиста организовало је конференцију на којој је било размотрено око 50 предлога за измене стандарда који су добијени од корисника путем електронске поште.
Предлози нису стизали само из САД, него и из Канаде, Велике Британије и Шведске. Они су се углавном односили на међусобно усаглашавање EAD и других
стандарда за архивски опис MARC, AMC, ISAD(G) и Канадских правила за архивски опис (Canadian Rules for Archival Description, RAD). Да би оценили предлоге чланови Радне групе су применили следеће критеријуме:
– могућност универзалне примене;
– обим радова потребан да се изврши ретроспективна конверзија, који би
био изазван усвојеном изменом;
– могућност реализације предложене измене на ефективнији начин.
У јануару 1998. резултати оцењивања предлога у виду прегледа измена и допуна бета-верзје EAD DTD објављени су на web-сајту. Осим тога, учесници
6
7

Исто.
Исто.

Станислав Г. Јеремјејев, Стандард за описивање архивске грађе (EAD)

35

конференције су желели да коначна верзија EAD DTD која је била у припреми буде компатибилна са стандардом XML, који је тада био у почетној фази развоја.

Структура стандарда EAD
Коначна верзија стандарда EAD која је компатибилна са XML обелодањена
је на редовној годишњој скупштини Друштва америчких архивиста у августу
1998. Саставни део документације стандарда чине дефиниције типова докумената: (EAD Version 1.0 DTD) и приручник за синтаксу EAD (EAD Tag Library for
Version 1.0). Методска упутства за коришћење стандарда нису била објављена.
Осим тога, проблемима EAD била су посвећена два броја тромесечног часописа
Амерички архивист (American Archivist) за 1997. годину.
Приручник за синтаксу EAD има следећу структуру:
– Увод (Introduction)
– Опис принципа на којима је стандард заснован (EAD Design Principles)
– Преглед структуре модела архивског приручника која је уграђена у стандард EAD DTD (Overview of EAD Structure)
– Опис синтаксичких правила по којима је конструисан опис елемената,
атрибута и ентитета који улазе у састав EAD DTD (Tag Library Conventions)
– Речник атрибута (EAD Attributes)
– Речник елемената (EAD Elements).
У уводу је дата дефиниција стандарда EAD и описана структура приручника. EAD је дефинисан као скуп правила за структуирање информације која се садржи у архивском НИС-у. Структуирање информације треба да омогући реализацију операција као што су претраживање и издвајање информација, а такође и
размену информација у хардверско-софтверској независној форми. Правила су
написана у синтакси метајезика SGML и чине спецификацију типа документа –
DTD.
Принципи на којима је стандард заснован обједињени су у групе.
Групу „Термини и дефиниције” (Definitions and Parameters) чине:
– основни предмет стандарда је сумарни инвентар, иако структура стандарда
дозвољава да се кодирају и друге врсте архивских НИС-ова;
– описни текстови за сумарни инвентар могу бити неограничене дужине;
– стандард је предвиђен за опис архивских докумената на различитим носиоцима;
– стандард дозвољава како формирање нових НИС-ова тако и конверзију
традиционалних и електронских НИС-ова који су урађени у другом формату.
Групу „Општи принципи” (General Principles) чине:
– информација која се налази у архивском НИС-у описује архивске документе, али дозвољава да се исте информације окупе на једном месту ради организовања њихове доступности корисницима; дакле, таква информација није конкретан предмет истраживања него средство помоћу којег се остварује приступ примарним предметима истраживања;
– модел архивског НИС-а састоји се од многих елемената, али количина обавезних елемената сведена је на минимум зато што је то везано за материјалне могућности институција које израђују описе;
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– стандард не дефинише које су све информације потребне да би се поједини
елементи попунили, па је могуће искористити друге сродне документе као што је
ISAD(G);
– у структури стандарда потпуно је сачувана функционалност традиционалних архивских описа; осим тога, функционалност је проширена могућностима
реализације следећих операција: сумарни инвентар, индекс, преглед информација
у одговарајућем хијерархијском нивоу описа, индексирање текста приручника,
приказивање информација у жељеном формату како на екрану, тако и на штампачу (на сваки елемент који је стандардизован по EAD могу се применити наведене
операције);
– стандард предвиђа чување електронских података у хардверско-софтверском независном формату, што дозвољава размену информација између архивских институција и миграцију података приликом промене хардверско-софтверске подршке;
– стандард је предвиђен за кориснике који су овладали основним знањима о
SGML и принципима израде архивског НИС-а.
Групу „Специфичности конструкције стандарда” (Structural Features) чине:
– синтакса стандарда је заснована на синтакси SGML стандарда у облику
дефиниција типа документа EAD DTD;
– у складу са потребама у стандарду су дати извори из других специјалних
стандарда као што су: Методска упутства за примену стандарда TEI (TEI Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange), сродни формати из породице
MARC и Међународни стандард за обраду архивске грађе правних и физичких
лица и породица (ISAAR –CРF);
– стандард се састоји од: дефиниција типа документа у синтакси SGML – EAD
DTD, приручника за синтаксу EAD DTD и методских упутстава;
– за означавање нивоа архивског описа изабрани су неутрални термини „опште” (unit) и „посебно” (component) у циљу усаглашавања стандарда са архивском терминологијом прихваћеном у разним земљама.
Групу „Одржавање стандарда у актуелном стању” (Control and Maintenance)
чини:
– надзор над актуелношћу стандарда вршиће специјална организација која
ће радити у сарадњи са архивским друштвима разних земаља и која ће се консултовати са разним професионалним организацијама.
Структура модела архивског приручника изграђена је у хијерархијском облику. На врху хијерархијског стабла налази се родитељски елемент који означава
да је информација на нижем хијерархијском нивоу представљена у формату EAD.
На следећем нивоу информација се дели на два логичка нивоа (логичка – у смислу да нису означени формално у облику симбола већ су уведени теоретски): први ниво – информација о архивском приручнику и други ниво – информација о
објекту који се описује. Оба нивоа се односе на архивске документе на одговарајућем нивоу описивања. Информација о архивском приручнику садржи два елемента горњег нивоа „Наслов” (EAD Header) и „Напомене” (Front Matter).
Информација ахивског приручника логички се дели на два дела: информација о архивском приручнику и информација о објекту описивања. Први део обухвата два елемента горњег нивоа: „Наслов” (EAD Header) „Алтернативни наслов”
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(Front Matter). Други део се састоји од једног елемента горњег нивоа „Архивски
опис” (Archival Description).и
Елемент „Наслов” (EAD Header) је обавезан за укључење у опис и изграђен
је по аналогији са истоименим елементом који се користи у стандарду Text Encoding Initiative. EAD Header састоји се од четири елемента: „Код” (EAD Identifier),
„Опис фајла” (File Description), „Опис профила” (Profile Description) и „Опис измена и допуна” (Revision Description). EAD Identifier садржи јединствен број који
је додељен конкретном архивском приручнику. File description садржи информацију о аутору, спонзору (издавачу) одређеног приручника, а такође и наслов, излазне податке и напомене. Profile Description садржи информацију о језику приручника и о томе да је та верзија приручника направљена у формату EAD. Revision Description садржи информацију о изменама и допунама унесеним у текст
приручника.
Редослед постављања елемената који улазе у састав елемента EAD Header
одређен је у циљу оптимизације аутоматске обраде текста приручника. Осим тога,
обавеза попуњавања тих елемената искључује могућност појаве „безимених” верзија приручника.
Елемент Front Matter није обавезно попунити и предвиђен је за одређивање
специфичности у вези са израдом насловних страница архивских приручника. У
састав тог елемента улази текстуално-графичка информација, на пример, логотип
архивске институције, посвете и захвалнице, илустрације и сл. Та информација се
чува у истим елементима који улазе у састав елемента „Наслов” EAD Header.
Елемент „Архивски опис” (Archival Description) садржи хијерархијски организовану информацију о предмету описивања – то су јединице архивске класификационе поделе (фонд, сумарни инвентар, архивска јединица, документ). Структура овог елемента дозвољава да се оствари опис у складу са принципом „од општег ка посебном” и са принципом непоновљивости информације на потчињеном
нивоу. За опис на било ком нивоу постоји скуп елемената обједињених у групу
„Описна идентификација” (Descriptive Identification). Та група има осам обавезних елемената који су заједно довољни за схватање описа. У табели која следи
дати су називи тих елемената и информације које се у њих укључују.
Назив (енгл.)
Container

Назив (срп.)
Контејнер

Origination
Physical
Description
Physical Location

Порекло
Физички опис

Repository

Архивска установа

Date of the Unit
Identification
of the Unit

Датуми докумената
Архивска сигнатура

Titlе of the Unit

Наслов архивске
јединице

Место чувања

Значење
Детаљни топографски подаци (сигнатура)
Информација о творцу фонда
Обим фонда и носиоци
информација
Општи топографски подаци (депо,
полица)
Институција која обезбеђује доступ
документима
Гранични датуми
Број архивске јединице
у складу са примењеном
класификационом шемом
Наслов предмета описивања
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Осим ових осам елемената, у групу Descriptive Identification могу ући и следећи елементи:
Назив (енгл.)
Abstract

Назив (срп.)
Анотација

General Note
Digital
Archival Object
Administrative
Information
Biography
or History
Scope and Content

Напомене
Дигитални
архивски предмет
Службена
информација
Историја
творца фонда
Састав и садржај

Organization

Организација

Arrangement
Adjunct
Descriptive Data

Систематизација
докумената
Допунски
описни подаци

Other
Descriptive Data

Други
описни подаци

Значење
Кратак опис врста и садржаја докумената
Напомене
Дигитализована копија
архивског документа
Информација о доступности докумената
Историјска белешка
Опис састава и садржаја
докумената
Информација о кретању
докумената
Шема систематизације
докумената
Пратећа информација,
нпр. допунско научноинформативно средство,
информација о прикљученом фонду
Информација која по смислу не припада ниједном од
елемената EAD али постоји (нпр. као
резултат конверзије традиционалних
приручника
у формат EAD)

Присуство елемената из друге табеле није обавезно у групи Descriptive Identification, то јест њихов распоред није одређен.
Поред тога, постоје елементи који се могу појавити на било ком месту архивског приручника, тзв. општи (generic) елементи. Ти елементи садрже информацију која се најчешће користи приликом претраживања информација и на основу којих се израђују регистри – именски, географски, институционални и др. У
англоамеричкој језичкој традицији информација те врсте зове се „тачка доступности” (access points).
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У стандарду EAD постоје следећи елементи типа „тачке доступности”:
Назив (енгл.)
Personal Name
Corporate Name
Family Name
Geographic Name
Occupation
Functions
Form and Genre Terms
Subject
Title

Назив (срп.)
Именски регистар
Институционални регистар
Генеалошки регистар
Географски регистар
Врсте делатности (занимања)
Функције институција и организација
Врсте докумената и носиоци информација
Предметна рубрика
Наслов

Ови елементи могу се наћи у слободном тексту, нпр. у историјској белешци
или у анотацији описа архивске јединице, а могу се, такође, специјално издвајати
у засебну групу под називом „Тачке доступности”8 (Controlled Access Headings).
Захваљујући специјалним атрибутима ти елементи могу бити пребачени у породицу формата MARC9 за ауторизоване податке (Marc for Authorities), а такође постоји могућност за проналажење извора ауторизованих података (на пример,
Збирка предметних одредница Конгресне библиотеке –Library of Congress Subject
Heading), разна правила за опис архивских докумената.
Осим размотрених елемената, постоје и елементи који се користе за стварање линкова, како унутар текста архивског приручника, тако и изван њега. Ти елементи се називају везивним (linking elements), а извршавају следеће функције:
– успостављање хипер веза унутар текста приручника;
– успостављање веза између текста приручника и мултимедијалне информације;
– успостављање веза између текста приручника и спољних информационих
садржаја.
Постоји укупно 15 везивних елемената. Линк који је реализован у ЕAD заснива се на идеји да садржи четири параметра од којих сваки има два или три значења. Називи и значење тих параметара су:
„Усмереност линка” (Destination Location), у односу на текући документ који је у овом случају архивски приручник у формату EAD, линк може бити унутрашњи или спољни.

8

9

Превод је усаглашен са терминологијом уведеном Међународним стандардом за обраду архивске грађе правних и физичких лица и породица ISAAR(CPF).
MARC – Machine-Readable Cataloging машински читљива каталогизација; породица стандарда за библиографску информацију у електронској форми, али и информацију из архивских
приручника, који су се користили у САД средином 80-их година. Предност тог стандарда била је могућност инкорпорирања информације о архивским фондовима у библиографске информационе системе, ширећи на тај начин доступност архивских научно-информативних
средстава, а недостатак – немогућност представљања хијерархијски организованих података
из архивских инвентара.
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„Димензија линка” (Extent) – линк може бити једносмеран, то јест, има један
извор и једну циљну намену. Једносмерни линкови имају следеће карактеристике:
– извор линка се формира помоћу везујућег елемента;
– за сваки везујући елемент постоји само једна циљна намена;
– један линк обезбеђује усмерење од извора ка циљој намени.
Линкови које излазе ван граница тих карактеристика називају се раширени
линкови.
„Место на ком се налази извор линка” (Source location) – концепција се састоји у могућности стварања линка међу документима који су недоступни за редиговање (традиционално, линкови се креирају помоћу редиговања текста документа зато што је линк специјално означен део у тексту документа). Међутим, тај
начин линка још увек је недовољно разрађен и распрострањен па се приликом израде приручника у формату EAD не користи. Услов за коришћење овог типа линка биће његова распрострањеност и постојање одговарајуће програмске подршке
која ће обезбедити механизам рада погодних линкова.
„Садржај” (Contents) – под садржајем се подразумева опис суштине линка
помоћу напомена.
На тај начин елементи који су повезани проширују функционалност архивских приручника пошто омогућују да се међусобно повежу информације различитог типа (архивски приручници, интернет садржаји, дигитализоване копије архивских докумената). Ти елементи, такође, имају велику улогу у настојањима архивских институција да пређу на интернет као окружење за функционисање архивске информације са свим предностима и недостацима који из тога произилазе
(међународна доступност, мултимедијална информација, трошкови за хардверско-софтверско обезбеђење, кадрови и др.).
Под појмом атрибути елемената подразумевају се својства која прецизирају
значење конкретног елемента. На пример, поред елемента Date of the Unit (Гранични датуми) налази се атрибут „Тип” (Type), чије значење може да одговара
начину приказивања датума – „не раније од”, „не касније од”, „период” и др.
Међу атрибутима посебно место заузима атрибут „Ниво описа” (Level) који
може да има значења: фонд или збирка, сумарни инвентар, део сумарног инвентара, архивска јединица или документ. Тај атрибут има осам значења. Прва три –
Collection, Fonds и Recordgroup – одговарају по значењу, с тачке гледишта архивског уноса, термину „фонд”. Значења термина Series и Subgroup одговарају термину „сумарни инвентар”. Значење термина Subseries означава део сумарног инвентара, а значење File и Item – одговара терминима архивска јединица и документ.
Осим ових постоји и значење „Други ниво” (Other level) који дозвољава да се употреби и термин који не улази у састав ових осам наведених. Та особеност има значајну улогу са аспекта коришћења EAD у земљама које поседују специфичну класификацију архивских докумената.
Аналоган механизам са коришћењем значења „Other” (Други) – реализован
је у атрибуту „Извор” (Source). Тај атрибут се користи са елементима који улазе у
групу „Тачке доступности” (Controled Access Headings). Његово значење је ознака
речника са нормираном лексиком који је био искоришћен за попуњавање
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одговарајућег елемента (нпр. за елемент „Предметна рубрика” – Subject као извор
може да послужи „Зборник предметних одредница Конгресне библиотеке” – Library of Congress Subject Headings, LCSH). Атрибут Source има 17 значења која
означавају одговарајуће речнике америчко-канадског порекла. Поред тога, постоје још два значења: Local (локални) и Other (други). Значење Other одговара, у суштини, већ објашњеном значењу Other у оквиру атрибута Level. Local означава
речник који се користи у оквиру конкретне архивске установе.
Методска упутства10 за коришћење EAD објављена су 1999. године као заједничко издање Конгресне библиотеке и Друштва америчких архивиста. У упутствима су детаљно објашњени како теоретски проблеми коришћења EAD – концепције метајезика SGML и XML и њихови прилози који се односе на област архивског описивања, тако и практични проблеми који се односе на израду архивских приручника по принципу „корак по корак”.
Улога стандарда EAD на уједначавању архивског описа је велика. Прво, њиме су обухваћени принципи прописани у Општем међународном стандарду за
опис архивске грађе ISAD(G), што му само по себи даје међународни значај. Друго, аутори EAD су урадили огроман посао који се односи на прикупљање, анализу
и формализацију великог броја реквизита који се користе за архивски опис. Треће, компатибилност EAD са интернет стандардима чини га врло привлачним за
архивске установе које користе аутоматизоване технологије.
Језик EAD је специфичан и по томе што су га креирали представници америчко-канадске архивистичке теоријске и практичне школе. Већина цитираних
докумената у стандарду односи се на методске документе америчко-канадске
школе. То, међутим, не представља ограничавајући фактор зато што постоји начин за употребу и других методских докумената и правила која се користе у одређеној архивској установи било где у свету.
Са аспекта аутоматизованих технологија EAD представља универзални формат. Он може директно да служи као формат за чување информација. Може се користити као формат за комуникацију јер омогућава тзв. миграцију података при
промени програмске подршке, или за једноставно остваривање међусобне размене информација. С аспекта технологије, стандард EAD има особине као што су
независност од хардверско-софтверске подршке, неограниченост обима похрањених информација, могућност упоредног чувања текстуалних описа са дигитализованим копијама архивских докумената.
Са аспекта архивистике, EAD је омогућио описивање архивске грађе у више
нивоа у аутоматизованом режиму. Та могућност се остварила коришћењем помагалима разрађеним у стандарду за метајезик SGML, који је првобитно био замишљен као средство за формализовано представљање хијерархијских докумената.
Постојећи алтернативни формати – породица формата MARC, локални формати
различитих програма (на пример руски формат „Архивски фонд”) немају еластичне механизме способне да понове хијерархију нивоа описа који се срећу у
10
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традиционалним архивским приручницима (нарочито ако узмемо у обзир да се у
једном архивском приручнику, на пример у сумарном инвентару, може наћи више
различитих хијерархијских нивоа). Стандард EAD могао би се користити као
основа за стандард за електронске архивске приручнике који се користе у Заједници Независних Држава. Проблеми као што су вишејезичност архивских приручника, њихово креирање и публиковање, размена података међу различитим
информационим системима решавају се много лакше појавом EAD.
У данашње време стандард EAD, по мом мишљењу, представља најперспективнији начин за увођење аутоматизираних технологија у сферу архивског описивања. Његова компатибилност са стандардима Web проширује функционалност
формата као средства за међуархивску размену информација. Поред тога, савремени ниво методске разраде питања архивског описивања предвиђа одговарајући
стандард у којем би били узети у обзир, с једне стране, захтеви архивске праксе
да се документи опишу и с друге, технолошки услови функционисања електронске информације у савременом свету.
Превела
Сузана Срндовић

