Оливера Порубовић-Видовић

Стаж Архивистичка теорија и пракса
Париз, 16. новембар – 4. децембар 2009.
У оквиру програма Светски токови (Courants du monde) који oмогућава професионално усавршавањe у Француској за запослене у институцијама
културе, у Паризу је одржан девети1 стаж Архивистичка теорија и пракса.
Трошкове боравка сносили су Министарство културе и комуникација и Министарство иностраних послова Француске.
Под окриљем програма Светски токови, до сада је у Француској боравило око 2.700 стипендиста из више од 120 земаља, а ове године било је
120 учесника из преко 50 земаља. Пријаве за изабрани стаж или семинар,
кандидати из Србије подносе преко Француског културног центра у Београду, у коме се путем интервјуа потврђује знање француског језика и спремност за учешће. Детаљи о условима конкурисања, роковима за подношење
пријава и формулари за конкурисање могу се наћи на веб страни:
http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm.
Програм Светски токови 2009 свечано је отворен 16. новембра у институцији Кућа култура света (La Maison des Cultures du Monde). Током прва два дана у истој институцији била су организована предавања за све полазнике. Представници Министарства културе и комуникација, Министарства иностраних послова и фондације Француска алијанса, упознали су учеснике са обимом културног сектора и значајем који се култури придаје у
Француској2, са историјатом, организационим променама, садашњим стањем и активностима Министарства културе, акцијама које се спроводе како
би се културни садржаји учинили доступни свима (болесним, старим, хендикепираним), начином финансирања културних институција у Француској
и ревитализацијом меценства у култури. Детаљније су представљени програм Култура 2007–2013, „правила“ за учествовање у њему, искуства у реализацији покренутих пројеката и улога регионалних тачака културног контакта3. Представљени су циљеви и резултати рада Француске алијансе.
1
2

3

Програм је започет 1992, а архивистички стаж се одржава од 2001. године.
Министарство културе ове године обележава 50-годишњицу постојања, али се зачетком организованог вођења и неговања културне политике, данас веома развијене и
свеприсутне у животу француске нације, сматра 1253, година када је основана Сорбона.
Веб адреса тачке културног контакта-Србија је http://www.ccp-serbia.org/
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О архивистичком стажу

Овогодишњи стаж похађало је 17 архивиста из 16 земаља: Бугарске,
Буркине Фасо, Габона, Ирана, Италије, Канаде, Нигера, Обале Слоноваче,
Парагваја, Португалије, САД, Сенегала (два представника), Румуније, Туниса, Холандије и Србије. Током две недеље, колико је стаж практично трајао,
за полазнике су била организована предавања, посете и тематске радионице.
Предавања су се бавила животним циклусом документа, правним и
техничким проблемима архивирања електронске грађе, питањима трајности
електронског документа и форматима предвиђеним за трајно чување. Указивано је на неопходност примене стандарда, разлоге за спровођење пројеката дигитализације и на факторе који утичу на квалитет веб презентација
установа културе.
Полазници стажа упознати су са планираним активностима на дематеријализацији свих информативних средстава Француског националног
архива и са пројектом PIL@E (plate-forme d'archivage electronique). Циљ
пројекта је развој платформе за електронско архивирање, тј. обезбеђивање
услова да Француски национални архив аутоматски преузима архивску грађу у електронској форми.
Учесници стажа посетили су Дипломатски архив, који се од новембра
ове године налази на новој локацији, измештен из центра Париза, али са
знатно већим капацитетом смештајног простора и бољим условима за истраживање грађе. У Департманском архиву Ивлин стажистима су предочени досадашњи резултати пројеката дигитализације,4 примењени критеријуми избора архивске грађе за дигитализацију, скуп метаподатака који се воде
о дигиталном документу и могућности њиховог претраживања. У Пошти,
на практичном примеру огромног пословног система, могло се видети како
функционише интерна архивска служба, а у Националној библиотеци Француске (BnF) приказано је како функционише систем за електронско управљање документима, који су развили сами запослени.
У оквиру тематских радионица – атељеа, симулирани су случајеви из
праксе и полазницима је пружена прилика да примене део онога што су чули током предавања. Између осталог разматрани су недостаци једног уговора за скенирање грађе између архива и специјализоване институције, оцењиван је квалитет информација које нуде поједини сајтови, разрађиван је
начин мотивисања будућих корисника система за електронско управљање
документима како би лакше прихватили очекиване промене устаљених радних процедура.
Програмом стажа била су предвиђена излагања полазника. Представница Архива Југославије говорила је о раду на припреми новог сајта и при-
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Обим дигитализованих докумената у овом архиву је на завидном нивоу, више од 3
милиона докумената доступно је на сајту.
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казала изглед, организацију и функционалности најновије верзије. Сличне
теме имали су представници Румуније и Италије.
Последњег дана архивистичког стажа полазницима се обратила директорка Француског националног архива, госпођа Martine de Boisdeffre. Она је
говорила о новим изазовима архивистичке струке, потреби заједничког деловања и сарадње свих архивиста и изразила наду да ће се везе успостављене током стажа продубити и очврснути.
Четвртог децембра програм Светски токови 2009 званично је затворен у институцији Кућа култура света.

