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Закључци XLI међународне конференције
Округлог стола архива
Малта, 17–21. новембар 2009.
Закључке су формулисали Нолда Ромер-Канепа, потпредседник Међународне конференције Округлог стола (CITRA) и Луј Белардо, потпредседник за програме на крају конференције.
Учесници ЦИТРА-е су ентузијасти у погледу међународне и регионалне сарадње на развоју обуке и едукације. Референти и учесници навели
су следеће области за потенцијалну сарадњу:
– међупартнерство и размена искустава
– коришћење и размена он-лајн ресурса
– менторисање програма
– сарадња у истраживањима.
Будући да регрутовање представника ниже представљених заједница и
друштава постаје изазовније како улазни ниво квалификација постаје захтевнији, требало би да постоји више флексибилности у опцијама за учешће
струке.
Учење на даљину, које је доброг квалитета и постоји у исто време са
више традиционалних модела учења, нуди велике могућности земљама у
развоју као и појединцима.
Постоје огромни изазови са којима се у 21. веку суочавају едукатори и
обучаваоци. Један од њих је потреба за припремање ученика да:
– успешно изађу на крај са брзим темпом промена у раду предузећа,
као и у технологији, коју сви користимо у свом раду
– делују у дигиталном окружењу, истовремено управљајући електронском грађом и одржавајући историјску перспективу
– схвате пословне процесе
– развијају личне вештине потребне за заступање и промовисање њихових програма и рада
– играју улогу у освајању усмене традиције
– управљају сопственим професионалним развојем као едукатори, посебно у коришћењу дигиталних средстава за своја предавања.
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Постоји повратни циклус утицаја између едукатора, професионалних
асоцијација и предузећа/организација који делују преко формално опуномоћених процеса или више неформалне мреже и утицаја иницијалне едукације, континуиране обуке и професионалног развоја. Циклус проистиче из
сталних преиспитивања и осавремењивања наставних програма за едукацију и обуку.
Однос између истраживачких и наставних програма је значајан за подржавање едукације у односу на чување грађе у универзитетском окружењу. За архиве је такође потребно да подстичу истраживачке и развојне пројекте, користећи сваку могућност за партнерство (са универзитетима и / или
индустријском делатношћу).
Превод с енглеског: Ранка Рађеновић

