Владимир П. Тарасов

УДК930.251

Копије докумената за безбедносни фонд
– зашто су оне потребне?
Архивска документа су најважнији информативни ресурс сваке
државе и друштва. У документима се акумулира, чува и из генерације у
генерацију предаје информација, неопходна за обезбеђивање државног
суверенитета земље, развоја економије, науке и културе. Без обзира на
напоре који се предузимају за обезбеђивање очувања архивских
докумената, увек постоји ризик од бесповратног губитка, пре свега као
резултат ванредних ситуација природног или техногеног карактера, ратних
конфликата и других непредвиђених околности.
Информација садржана у изгубљеним документима може бити
еквивалентно надокнађена само при постојању раније направљених копија
докумената која се трајно чувају. Решавању овог проблема посвећен је рад
на стварању безбедносног фонда архивских докумената. (Безбедносни фонд
докумената – уређена укупност чуваних и трајно заштићених од
различитих негативних фактора безбедносних копија значајних докумената
за државе и друштва, направљених ради очувања информације документа за
случај губитка или оштећења оригинала).
У оквиру припреме овог реферата била је организована специјална
анкета националних (државних) архива земаља које улазе у Међународни
архивски савет, а на тему њиховог учествовања у формирању безбедносног
фонда докумената. Изражавам захвалност свима онима који су нашли
могућности да одговоре на питања која су нас интересовала. Резултати
анкете су показали да архивисти у 17 земаља од 20 које су послале одговоре
на питања анкете, врше безбедносно копирање архивских докумената.
Широко распрострањена пракса стварања безбедносног фонда
методом микрофилмовања била је упражњавана после Другог светског
рата, углавном 50-их година XX века. У том периоду стварању
безбедносног фонда докумената на папирној основи приступиле су
архивске установе Белорусије, Немачке, Русије, Украјине, Чешке, Шведске,
Естоније и низа других земаља. По подацима анкете, најраније безбедносне
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копије произведене 1949. године чувају се у архивима Финске. Касније, у
периоду од 60-их до 80-их година XX века започето је безбедносно
копирање архивских докумената у Албанији, Италији, Малезији,
Португалији.
Нормативну основу за обављање овог посла углавном представљају
национална правила и инструкције за рад у архиву, као и међународни
стандарди. У низу земаља законодавством је утврђена обавеза копирања
архивских докумената у безбедносне сврхе. То су Белорусија, Вијетнам,
Немачка, Летонија, Словенија, Русија, Украјина, Чешка.
Обим докумената на папиру који су прошли копирање у безбедносне
сврхе различит је и креће се од 70% у Албанији до 0,5% у Естонији. У
Малезији овај показатељ износи 55%, у Немачкој – 15%, у Русији – 7% од
општег обима докумената који се чувају у федералним архивима. У већини
земаља ископирано је 2–3% докумената на папиру.
Иако су безбедносном копирању аудиовизуелних докумената
архивисти приступили знатно касније (у периоду између 60-их и 70-их
година XX века), темпо тог посла у низу земаља значајно премашује
стварање безбедносних докумената на папиру. Тако је у Естонији и
Словачкој ископирано до 70% аудиовизуелних докумената, у Немачкој –
више од 30%.
Упоредо са безбедносним фондом, по правилу се израђује и фонд за
коришћење, а ради обезбеђивања физичке очуваности оригиналних
докумената путем њиховог изузимања из оптицаја и издавања копија
корисницима. Уз то, истовремено решавање задатка очувања највише
коришћених докумената која садрже најважнију информацију изузетно је
замршено, јер су то често различита документа. У вези с тим нарочит значај
добијају питања одабира докумената за безбедносно копирање.
У Руској Федерацији приступи организацији тог посла су се мењали.
Све до краја 70-их година прошлог века вршило се, углавном, непрекидно
микрофилмовање фондова. Као резултат тога показало се да су се правиле
безбедносне копије не само посебно драгоцених докумената.
Од 80-их година прошлог века овај посао је попримао целисходнији
карактер, јер су за безбедносно копирање одабирани посебно значајни
документи, а на основу следећих шест критеријума: време стварања
документа; значај информације коју документ садржи; правна важност,
оригиналност докумената; значај ствараоца фонда; ауторство (и адресатпрималац) документа; присуство палеографских, уметничких и других
особености. При одабиру докумената узима се у обзир и њихово физичко
стање, као и интензитет коришћења, а уз то главно значење има посебан
значај документа.
Резултати анкете показују да архивисти већине земаља деле овакав
став уколико се безбедносни фонд ствара у циљу очувања информације
документа за случај оштећења или губитка оригинала. Смањивање обима
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издавања предмета из депоа, давање копија корисницима уместо оригинала
– веома је важан, али другостепен задатак безбедносног копирања. У вези с
тим, интензитет коришћења докумената не може бити самодовољан
критеријум уколико се налази у директној зависности од политичке,
економске и социјалне конјунктуре.
Заједно с тим, како показују резултати анкете, постоји и друго
становиште. Фински архивисти, на пример, превасходно стварају
безбедносне копије највише коришћених фондова. Тог становишта
придржавају се и албански архивисти који, у првом реду, копирају највише
коришћене фондове, а такође и документа чије је физичко стање сумњиво.
Обезбеђивање очувања израђених безбедносних копија зависи од
многих фактора, између осталог од услова у којима се чувају. По нашем
мишљењу, јавља се апсолутна потреба смештања безбедносних копија у
специјалне депое, територијално удаљене од депоа чувања оригинала
докумената са којих су снимљене. Наше становиште деле архивисти
Јерменије, Белорусије, Вијетнама, Немачке, Малезије, Шведске, Естоније и
других земаља.
У погледу периодичне провере техничког стања безбедносних копија,
архивисти разних земаља не деле исто мишљење. Немачка реализује
проверу једанпут у 6 година, Србија – једанпут у 3 године, Украјина –
једанпут у 15 година. Естонија, Словенија, Финска проверавају безбедносне
копије једанпут у 5 година. Русија и Белорусија – такође једанпут у 5
година, али при томе важи следећи режим: провери једанпут у 3 године
подвргава се 20% копија направљених сваке године. У случају откривања
дефеката прогресивног карактера, проверава се цео обим копија израђених
у датој години. Нажалост, не успева увек искључивање чињеница
непоправљивог оштећења безбедносних копија, што је условљено грешкама
како у њиховој производњи, тако и у чувању.
Данас, када компјутерске технологије налазе све ширу примену у
свим сферама делатности, актуелан постаје проблем њиховог активног
коришћења у обезбеђивању очуваности докумената. Метода дигитализације
докумената омогућава добијање њихових приказа са корекцијом квалитета,
што решава проблем пораста слабоконтрастних нестајућих текстова,
обезбеђује могућност многократног давања информације, као и њеног
вишеструког копирања без рада са оригиналима.
Дигитални носиоци, у поређењу са микрографичким, имају низ
предности: обезбеђују вишу компактност записа информације; брзо
претраживање и директан приступ записаним подацима на њима;
многократно
високопродуктивно
копирање
записане
дигиталне
информације без кварења њеног квалитета; предају записане информације
по каналима везе без губитка квалитета, као и изношења на интернет
мрежу.
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Ипак, без обзира на наведене предности, дигитализацију архивских
докумената схватамо само као стварање фонда за коришћење, а не
безбедносног фонда. Разлози таквог приступа објашњавају се следећим:
1. Стручњаци подвргавају сумњи могућност трајног чувања
информације записане на носиоце које пружају данашње савремене
технологије.
2. Интензиван развој дигиталних технологија доводи до брзе замене
како самих дигиталних носилаца, тако и апарата и програма за њихово
записивање и читање, што представља озбиљан проблем за будући приступ
документацији безбедносног фонда, која се чува у дигиталном облику.
Пракса показује да се сваких 10 година прелази на принципијелно
нове дигиталне носиоце информације и апарате и програме за њено
записивање и читање. При томе се кроз 2–3 генерације прекида њихова
континуираност и компатибилност. Због тога ће без редовног, на сваких 8–
10 година, копирања копија чуваних у дигиталном облику са старих
електронских носилаца информације на нове, уз коришћење нових
програмских и техничких средстава – већ за 10 година бити немогуће
обезбедити приступ истим, не говорећи о даљем будућем периоду. У
процесу копирања (израде поновног записа) по правилу се јављају
проблеми повезани са губитком и изобличавањем копиране информације,
што је условљено физичким хабањем застарелог носиоца.
3. Програм помоћу којег се реализује приступ електронским
носиоцима информације такође је информациони ресурс, који подлеже
безбедносном чувању, упоредо са документованом информацијом.
4. Неопходност редовног репродуковања копија у процесу њиховог
трајног чувања на нове дигиталне носиоце информације чини, између
осталог, озбиљне проблеме у потврђивању правне важности сигурносних
копија докумената. Томе треба додати да микрооблици одражавају
конкретан документ и чувају његов спољашњи изглед, у шта се визуелно
можемо врло једноставно уверити, не прибегавајући коришћењу било
каквих режима за проверу. Осим тога, знатно је компликованије да се деси
упропашћивање микрофилмова него дигиталних носилаца.
Уз то, заједничко коришћење микрографских и дигиталних
технологија омогућава да се повећа ефикасност сваког од наведених
система на рачун интеграције предности оба типа носилаца. Као што је
познато, у том циљу се користе:
– оптичко микрофилмовање докумената уз повезивање са
скенирањем израђених копија;
– компјутерски системи, помоћу којих се израђују електронске копије
докумената, са којих се затим снимају микрофилмови;
– хибридни системи, који омогућавају да се истовремено израђују
безбедносне копије на филмском носиоцу и електронски лик документа у
смислу фонда који служи за коришћење.
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Особеност свих наведених технологија јесте очување праксе стварања
безбедносних копија на филмским носиоцима, с тим што се фонд за
коришћење израђује у виду дигиталних копија. Избор једне од три наведене
технологије зависи од економског карактера и присуства и могућности
обезбеђивања те или друге опреме и њеног ефикасног коришћења.
За федералне архиве Русије у овој фази најоптималније је призната
стандардна израда безбедносних копија на филмској ролни, а потом
скенирање микрофилмованих докумената за стварање електронског фонда
за коришћење. Примена ове технологије омогућава да се у пуној мери
користи постојећа микрофилмска опрема и у исто време врши
дигитализација архивских докумената, стварајући фонд за коришћење на
савременим носиоцима. Упоредо с тим, у Русији се све шире развија
наменски рад на стварању само дигиталних копија докумената. И у том
случају, у првом реду се дигитализују документа која имају висок степен
потражње. Аналогни посао се врши у архивима Белорусије, Летоније,
Чешке.
Како показују резултати анкете, архивска заједница још нема
јединствено мишљење о питању коришћења дигиталних технологија за
стварање безбедносног фонда. Наш став о томе да је у савременој фази
неопходно стварање безбедносних копија на филмским носиоцима деле
архивисти Белорусије, Вијетнама, Немачке, Летоније, Малезије,
Португалије, Србије, Украјине, Чешке. По мишљењу архивиста Албаније,
Јерменије, Италије, Мексика, Словеније, Финске, Шведске, Естоније и др.
безбедносни фонд у данашње време може се стварати само на електронским
носиоцима.
До сада нема ни јединствене стратегије стварања безбедносног фонда
на електронским носиоцима.
У оквиру разматраног проблема предстоји да се реши цео комплекс
задатака техничког, технолошког и методолошког карактера. Неопходна је
разрада техничких потреба за опремом за дигитализацију докумената, али
са становишта обезбеђивања очуваности оригинала. Потребно је да буду
створени стандарди за технологију дигитализације, квалитет електронских
копија, режим њиховог чувања и приступ њима.
Сумирајући изнето, треба указати на то да је репродуковање
архивских докумената у циљу очувања најважнијих информација и
обезбеђивања физичке очуваности оригиналних докумената саставни део
рада архива уз коришћење нових технологија, чија разрада тек следи у
будућности, јер ће их архивисти безусловно користити.
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Анкета

1.

2.

3.

4.
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6.

7.

8.
9.

10.

Стварање безбедносног фонда докумената
у државним архивима....................................
(назив земље)
Да ли се ради на стварању безбедносног фонда докумената:
– на папиру
да не
– аудиовизуелних докумената на филмским носиоцима
да не
– електронских докумената
да не
Ако се ради, од које године:
– на папиру
– аудиовизуелних докумената на филмским носиоцима
– електронских докумената
Који проценат докумената од општег обима има безбедносне копије:
– на папиру
– аудиовизуелних докумената на филмским носиоцима
– електронских докумената
У којим законодавним и нормативним актима је утврђена
неопходност и режим копирања архивских докумената из
безбедносних разлога (навести редом)
Навести стандарде квалитета у складу са којима се врши
безбедносно копирање
Који су принципи за одабир докумената за копирање
из безбедносних разлога:
– уникатни и посебно драгоцени
да не
– налазе се у незадовољавајућем физичком стању
да не
– најчешће коришћена
да не
– друго (навести)
На којим се носиоцима ствара безбедносни фонд:
– на микрофилму
да не
да не
– на микрофишевима
– на другим (навести)
Да ли се истовремено са стварањем безбедносног фонда
израђује и фонд за коришћење?
да не
На којим носиоцима се ствара фонд за коришћење:
– на микрофилму
да не
– на микрофишевима
да не
– на другим (навести)
Који се приближно проценат докумената издаје у
читаоници у виду фонда за коришћење?
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11. Да ли своје место има пракса израде само копија фонда
за коришћење
Ако је одговор „да“, чиме је то условљено (навести)
12. Која је технологија за безбедносно копирање по вашем
мишљењу најперспективнија?
– израда безбедносних копија и копија фонда за коришћење
на филмској ролни
– израда безбедносних копија и копија фонда за коришћење
на микрофишевима
– израда безбедносних копија на филму и њихово скенирање
за стварање фонда за коришћење на електронским носиоцима
– стварање електронских копија докумената, са којих се
израђује безбедносни фонд на филму
– истовремена израда безбедносне копије на филмском
носиоцу и фонда за коришћење на електронском носиоцу
– друго (навести)
13. Да ли сматрате да је могуће стварати и безбедносни фонд
и фонд за коришћење само на електронским носиоцима?
Ако је одговор „да“:
– од када се врши тај посао
– у којој збирци се на електронским носиоцима ствара
безбедносни фонд и фонд за коришћење
14. Како је организовано чување безбедносног фонда:
– у једној згради са осталим документима
– у специјалном депоу
– друго (навести)
15. На који период се врши провера техничког стања
безбедносног фонда?
16. Да ли има случајева губитка безбедносних копија услед
непоправљивих оштећења?
17. Разлози непоправљивог оштећења безбедносних копија:
– дефекти приликом израде
– дефекти приликом чувања
– друго (навести)
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да не

да не
да не
да не
да не
да не

да не

да не
да не

да не
да не
да не

