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Технички и садржински проблеми класичног
и електронског архивирања,
Раденци 25 – 27. март 2009
Ове године навршава се 30 година од првог скупа архивских посленика
у Раденцима. Саветовање, које спада у ред најстаријих и најзначајнијих
окупљања са некадашњег југословенског простора, све ове деценије организује Покрајински архив у Марибору, у Раденцима, топлицама на самој словеначко-аустријској граници.
Архив Југославије се последњих неколико, општедруштвених транзиционих, година и сам налази у процесу сопствене институционалне и суштинске транзиције, па је неопходно сагледати ранија слична искуства.
Иако је увек био de facto архив југословенске историје, сада је то и de iure
озваничено, па је као тзв. мртви архив сада институција културне баштине.
Као део тог сектора Министарства културе Републике Србије, ова институција ће морати да се прилагоди статусу институције културе, тако да је моје
излагање за ово саветовање било припремљено на тему промена које ће
пратити кадровско прилагођавање новом институционалном статусу.
На саветовању је било пуно познатих лица из бивших југословенских
република, са којима су размењена досадашња искустава. Проблеми различити – код једних то су акредитације институција по европским стандардима, а код других материјални недостаци чувања и заштите грађе. Уводна сесија, али и остала два дана протекли су у знаку јубилеја. Деле се похвале,
захвале, мале и велике листе. Много је колектива и појединаца који су за
три протекле деценије својим радом и ентузијазмом заслужили речи хвале
за свој труд.
Сем колега из држава бившег југословенског простора, на скупу су
били и архивисти из Аустрије, Мађарске, Румуније, Италије, Бразила. Радне
сесије су протицале у тежњи да се покаже рад сваког архива и његово уклапање у трендове модерне архивистике. Овогодишњи сусрет окупио је велики број излагача и гостију који су током три дана изнели искуства у раду у
својим архивима, али и будуће планове. Сумирајући излагања закључујемо
да је овогодишња пажња била посвећена првенствено: а) архивској терминологији, б) образовању архивиста; ц) корелацији рада унутар покретне
културне баштине; д) законима; е) е-архивама; ф) проблемима класичног
архивирања и слично. Тема архивске терминологије се наметнула као резул-
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тат истраживања које су спровели архивисти из Трста, заједно са архивистима из неколико суседних земаља. Предочено је да промена архивске терминологије мора да прати промене савременог рекордс менаџмента, а ради лакше комуникације предложено је да се, у догледно време, уједначе међународно прихваћени архивистички термини. Едукација и перманентно образовање
је увек занимљива тема, не само овог саветовања.
Суштинско питање опстанка архивске струке је осавремењавање архивског кадра и његово овладавање савременим технологијама. Иако на појединим факултетима земаља у окружењу постоје одељења за архивистику,
тренд је стварање услова за формирање факултета за архивистику. Да би савремени архив испунио функцију неопходно је да има међународну сарадњу и да усваја вредности које су заједничке свим институцијама покретне културне баштине. Сарадња архива са музејима и библиотекама је неопходна првенствено у делу презентације културног блага које штите, али и у
примени међународних културних конвенција и вредности.
Промена законских уредби је такође била тема представника појединих националних архива, посебно оних код којих је у току прошле године
почела примена закона који се односе на архиве. Од пре неколико година
незаобилазна тема постаје е-архивирање, односно како архивску струку
опремити довољним знањем за такву врсту послова. Своја искуства електронског начина архивирања приказале су велике словеначке корпорације
(Пошта) што је изазвало значајну пажњу присутних. Начином на који је то
представљено архивистика као да је већ закорачила у 21. век. Ипак, да је тај
пример још увек изузетак показала су излагања о проблемима класичне архивистике (недостатак материјалних услова превентивне заштите, кадрова,
технике).
Примена нових технологија је релативно нов процес, што је отворило
дискусију између „старих“ и „нових“ архивиста. Заговорници „нове“ архивистике надмоћно ћуте, знајући да је примена модерне технологије у архивистици неизбежна. И то у свим сегментима рада – од носача документа,
преко заштите документа до презентације и доступности документа. За њену примену, као и за адекватне услове рада архивске струке мораће да се
побрину сами архивисти. Колико архивисти буду ценили свој посао и борили се за модернизацију струке којом се баве, толико ће то препознати и они
који су у прилици да помогну том процесу.
Сматрам да би слично саветовање архивиста, бијенално или чак тријенално, вредело организовати у Београду. Архив Југославије би био у прилици
да буде добар домаћин националним архивима бившег југословенског простора, а такво окупљање би допринело осавремењавању архивске струке.

