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21. Међународни архивски дан
Трст, 7. и 8. новембар 2011.

У организацији Међународног института за архивску науку Трст–Марибор (International Institute for archival science Trieste–Maribor) у Трсту је 7.
и 8. новембра 2011. одржана конференција под називом 21. Међународни
архивски дан. Током два дана представљенa су 33 рада архивиста из 23 земље: Америке, Аустралије, Аустрије, Белорусије, Босне и Херцеговине,
Грчке, Естоније, Израела, Италије, Малезије, Немачке, Пољске, Португалије, Румуније, Словачке, Словеније, Србије, Француске, Хрватске, Црне Горе, Швајцарске, Шкотске и Шпаније. Овогодишње теме скупа биле су:
Европски пројекти у архивима (искуства, планови, будућност) и Архив у данашњем друштву (улога, развој, будућност). Сви радови су објављени у публикацији Atlanti, Vol. 21 (2011) која је доступна у библиотеци Архива Југославије, а ускоро ће бити доступни и на веб страници http://www.iias-triestemaribor. eu/index. php? id=91&L=1.1 Скуп су пратили и млади архивисти, полазници Пете јесење архивистичке школе.2
У име домаћина, присутне је прва поздравила Grazia Tatò, директорка
Државног архива у Трсту, а потом су се скупу обратили директор Словеначке истраживачке агенције у Љубљани (Franci Demšar), заменик председника тршћанске регије (Frank Kangler), градоначелници Марибора и Трста
(Igor Dolenc и Roberto Cosolini), генерални директор Радио-телевизије Словенија (Marko Filli), досадашњи председник скупштине Института (Antonio
Dentoni Litta), будући председник (Aldo Sparti), генерални секретар МАС-а
(David Leitch) и Peter Pavel Klasinc, директор Међународног института за
архивску науку.

1

2

У овом чланку приказани су само радови који су излагани на Конференцији, док се у
публикацији Atlanti налазе сви прихваћени радови.
Пета јесења архивистичка школа одржана је у Трсту у периоду 6–13. новембарa 2011,
а њени полазници су били архивисти из Белорусије, Бугарске, Италије, Македоније,
Малезије, Омана, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Србије, Украјине, Хрватске, Црна Горе и Чешке.
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Прва тема: Европски пројекти у архивима
(искуства, планови, будућност)
У уводном излагању, Grazia Tatò je указала на потешкоће које архивисти имају у припреми пројеката, посебно оних који подразумевају учешће архивских установа из више земаља, углавном због недостатка средстава и кадрова и сложене административне процедуре аплицирања за добијање средстава. Део њеног излагања чинио је и сажет приказ неколико европских пројеката у којима су учествовали италијански архиви.
Christine Martinez (Француска), заменик генералног секретара МАС-а,
говорила је о недавно завршеном пројекту МАС-а под називом Компетенције архивисте.3 У оквиру пројекта развијен је европски оквир компетенција на основу којег национални архиви и архивске организације могу развијати сопствене – националне оквире прилагођене посебностима локалних
услова. Основни циљ пројекта јесте да дефинише професионални профил
архивисте (функције, активности и задатке) и компетенције (знања, вештине и способности) које су архивистима потребне како би постали, били и
остали професионалци.
Шпански архивисти Yolanda Cagigas Ocejo и José María Morell Oliver
на примеру електронске архиве универзитета у Навари указују како у условима широке употребе електронских докумената архивиста може повећати
административну ефикасност институције, ангажујући се на самом почетку
животног циклуса електронских документа.
Оливера Порубовић Видовић, представница Архива Југославије, говорила је о искуствима стеченим током дигитализације микрофилмске копије
архивске збирке АЈ-37 (Милан Стојадиновић), тј. о првој фази пројекта „Заштита оригиналне микрофилмоване архивске грађе“, који је покренут уз помоћ УНЕСКО-а. Josef Hanus и Emilia Hanusova из Словачке сажето су представили неколико европских пројеката везаних за конзервацију културног
наслеђа, наводећи њихов обим, циљеве, примењене технике и резултате.
Helina Tennasilm из Естоније је дала приказ шест пројеката дигитализације
архивске грађе који су одобрени 2009, са роком реализације 2012. године, а
за које је из фондова ЕУ издвојено нешто више од 2 милиона евра.
О међународном центру за архивска истраживања ICARUS,4 основаном у Бечу 2007. године, који тренутно окупља више од 100 институција из
20 европских земаља, говорила је Caroline Maximoff.

3

4

Приручник се може преузети са http://www.ica. org/download. php? id=1544, а коментари
се могу слати до краја марта 2012. на competence@ica. org. После анализе приспелих
коментара и сугестија биће припремљена нова верзија Приручника, која ће архивској
заједници бити представљена 2012. године на следећем међународном конгресу МАС-а.
ICARUS (International centre for Archival Research).
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Alenka Šauperl из Словеније је разматрала IFLA стандард за израду
предметних одредница и указала на улогу контролисаних речника у информационим базама података.

Друга тема: Архиви данас (улога, планови, будућност)
У уводном излагању Peter Pavel Klasinc је подсетио на историјат законодавне регулативе о архивима и указао на промену значења појма „заштита
докумената“ у различитим историјским периодима. Истакао је да у садашњој
ситуацији на стандардне радне процедуре архивиста утичу нове технологије,
а да у будућности архиви треба да буду самосталне културне, научне, истраживачке и образовне институције, са прецизираним условима државног финансирања али ван окриља министарстава у оквиру којих данас, по правилу,
функционишу.
Anne Gilliland (Америка) и Sue McKemmish (Аустралија) говорили су
о раду тзв. Института за архивско образовање и истраживање (AERI)5 – тј. о
једнонедељним истраживачко-образовним програмима, које подржава 8
универзитета из Америке. AERI је установљен 2009. године, у склопу четворогодишњег пројекта Института за музејске и библиотечке услуге из Вашингтона. Азем Кожар се бавио судбином архивске грађе настале радом
Међународног суда за ратне злочине у Хагу, указујући на њен међународни
значај и на потребу стручног приступа у обликовању оптималног решења за
њену заштиту, чување и коришћење, инсистирајући при том на принципу
недељивости архивског фонда.
Christian Kruse (Немачка) скренуо је пажњу на чињеницу да је архивска грађа значајна не само за научна истраживања већ и за сасвим личне и
практичне потребе, те да се у том смислу мора интензивирати рад са јавношћу (public relations) како би сви схватили значај архива и употребљивост
архивске грађе у свакодневном животу.
Ларин Михаил Васильевич се осврнуо на промене политичких, социјалних и економских фактора у Русији током протеклих 20 година, што се
снажно одразило и на промену улоге архивисте у Русији. Битни задаци који
данас предстоје јесу: подизање свести друштва о јединствености и важности архивске професије, адекватно позиционирање струке у будућности
што између осталог подразумева повећање компетентности (нарочито у домену управљања записима), информатизацију архивске службе, креирање
специјализованог федералног архива за електронска документа итд.
О постојећа три нивоа образовања архивиста, документалиста и библиотекара, који су установљени 1994. године, a и данас важе у Швајцарској, говорила је Cristina Bianchi, указавши на потребу увођења четвртог
нивоа чије би тежиште било управљање записима (record management). Да5

AERI (Archival Education and Research Institute).
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нијела Бранковић из Архива Војводине је говорила о маркетингу у архивској делатности, првенствено у архивима Војводине. Примарни циљ архивског маркетинга она види у изласку архива из анонимности и стављању архива у жижу јавног интересовања, а последица „маркетиншки оспособљеног архива“ је прибављање додатних материјалних средстава.
Živana Heđbeli из Хрватске је изнела мишљење да се архиви у Хрватској држе по страни и да су „невидљиви“ широј јавности иако би у земљи у
транзицији каква је Хрватска, њихова улога требало да буде значајна, како
због развијања свести да је данашња оперативна грађа будућа архивска грађа тако и због потребе суочавања друштва са прошлошћу. Luciano Scala, генерални директор италијанских архива, приказао је нови веб портал катастарских мапа (http://www.territori. san. beniculturali. it/) рекавши да су тренутно доступне мапе из државних архива Милана и Трста.
У раду под називом „Бољи свет је могућ: едукативна и социјална улога историјских индустријских архива“ Spyridoula Arathymou из Грчке говори о природној заинтересованости људи за недавну прошлост, дајући као
пример интересовање које постоји за документа и артефакте који се могу
наћи у индустријским архивима и указује на могућност да се та заинтересованост прошири и на раније историјске периоде и културно наслеђе уопште.
Magdalena Marosz из Пољске је оценила да се, за разлику од библиотека и музеја који се у Пољској доживљавају као модерне и друштву потребне институције, перцепција јавности о улози архива тек недавно променила. На то је утицала и Стратегија развоја државних архива у Пољској за
период 2010–2020, међу чијим тактичким и оперативним циљевима важно
место заузимају дигитализација и онлајн приступ. После почетног периода
примене Стратегије, евидентно је повећано интересовање јавности за архивску грађу.
Francisco Javier Aguadо González и Inés Irurita Hernández осврнули су
се на повећано интересовање различитих културних и научних институција
за личне збирке, са акцентом на универзитете који се такође баве сакупљањем ове грађе. На основу архивске грађе похрањене у Историјском архиву
INA6 Antonio Ratti и Sonia Galasso осветљавају два догађаја из италијанске
историје. Спасавање уштеђевине торинских радника који су приступили заједничком пензионом фонду (почетком XX века) и повезивање уплате животног осигурања са решавањем стамбеног питања (непосредно после Другог светског рата).
Ilana Budowski из Израела је упозорила на осетљивост електронских
докумената, лако подложних губитку уколико се не имплементира одговарајући Електронски систем за управљање документарном грађом – ERMS7.
6
7

INA – Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Национални институт за осигурање).
ERMS – Еlectronic records management system.
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По њеном мишљењу, потребно је ангажовати професионалце из области архивистике и информатике при развоју хардвера и софтвера који се користи
приликом чувања и коришћења електронских докумената. Снежана Пејовић из Црне Горе посветила је своје излагање лепези изазова са којом се
среће архивиста XXI века (стална потреба за стицањем одговарајућих знања, самостално финансирање, развијање маркетинга, обезбеђивање аутономије архивске професије и др.) и могућностима да се „просечан“ архивиста
са њима избори. Тежиште рада је на искуствима Црне Горе.
Андрей Евгеньевич Рыбаков сматра да је положај архива у Белорусији
„контрадикторан“. С једне стране уочљив је пораст њихове улоге (законска
регулатива је установљена, прокламован је слободан приступ архивској грађи, расте сарадња и међу домаћим и са иностраним архивима, организују се
бројне изложбе, укључујући и виртуелне, а још 1998. као дан архива у Белорусији установљен је 6. октобар), а са друге стране, хронично је мала финансијска подршка архивима, плате запослених су скромне, неопходна је
нова опрема.
Jelka Melik и Mateja Jeraj (Словенија) сматрају да у модерном друштву архиви треба да имају ширу и одговорнију друштвену улогу од оне
омеђене ставом да су то установе културе и науке. Оне виде архиве као важне установе правне државе које обезбеђују слободан приступ информацијама независно од тренутне политике и залажу се за интензивирање међународне архивске сарадње јер архивистика није „национална наука“. Elisabeth
Schöggl-Ernst (Аустрија) указала је на могуће начине и стратегије преживљавања архива у савременом друштву. Она сматра да архивисти морају
признати да не владају специјалним знањима потребним за обезбеђивање
трајног чувања електронских докумената, али да то не умањује значај посла
који они обављају, јер без додатних информација: историјата установе и места архивског документа у класификационом плану, као и без додатних елемената описа самог документа корисник неће моћи лако да пронађе тражену информацију.
Antonio Monteduro (Италија) се бавио слободом приступа архивској
грађи, темом која је последњих двадесетак година веома присутна у теоријским радовима и практичном деловању архивиста. Он наводи неке од иницијатива и усвојених решења у Европској унији у циљу обезбеђивања транспарентности и слободе приступа грађи. Milan Selan, председник друштва Mediadoc из Љубљане, дао је кратак приказ историјата Друштва и стандарда везаних за управљање документима и навео начин ангажовања Друштва у време
припреме и доношења закона ZEPEP8 и ZVDAGA.9 Проблеми и дилеме око
улоге архивиста у савременом друштву, њихове обавезе да корисницима ар8
9

ZEPEP – Закон о електронском пословању и електронском потпису.
ZVDAGA – Закон о заштити документарне и архивске грађе и архив.
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хивске грађе пруже квалитетну информацију заокупљају Zdenku Semlič Rajh
из Словеније, која нуди критеријуме за оцену квалитета информације.
Bogdan Florin Popovici (Румунија) приказао је историјат Националног
архива Румуније, чија је стратегија обликована законском регулативом
спровођеном од настанка архивске службе 1831–32. године до најновијег
акта донетог 2008. године. Јован Поповић (Србија) разматрао је архивско
законодавство бивше СФРЈ као основ заштите и очувања архивске грађе.
Новим типовима комуникационих канала између архива и субјеката
модерног информатичког друштва, који пружају нове могућности архивистима али и рађају нова професионална преиспитивања бавио се Miroslav
Novak из Словеније. Он је упозорио на чињеницу да архивисти морају са
посебном пажњом користити нове комуникационе канале водећи рачуна о
њиховим функционалностима које су често недовољно познате, а додатно и
слабо документоване. Са историјатом Државног архива Сабах, медијумима
на којима се тренутно чува архивска грађа и приоритетима овог архива за период 2012–2017. упознала нас је Majella Marjorie Tan Marquez из Малезије.
Leonor Calvão Borges је представио иницијативе, парламентарне дебате и изгласане законе, од 1974. године до данас, којима се регулише рад државне администрације у Португалији. Променама у архивима условљеним
свеопштом присутношћу информационих технологија, те хибридном архивирању, микрофилмовању и дигитализацији 34 фонда и збирки Тузланског
архива који су проглашени културним наслеђем од посебног значаја, посветио се Изет Шаботић из Босне и Херцеговине.
После последњег излагања Grazia Tatò и Peter Pavel Klasinc су изнели
своје импресије о 21. архивском дану и покренули дискусију у којој је учествовало више архивиста, међу којима и генерални секретар МАС-а. Општи
је став да је улога архива у друштву све важнија, да без њих и слободног
приступа архивској грађи нема правог демократског друштва, да је међународна сарадња архивиста значајна, јер само заједно архивисти могу напредовати, да се брже него икад мењају околности у којима архивисти раде, нарочито због развоја информационих технологија, те да је неопходно њихово
стално усавршавање. Од архивиста се не очекује да постану ИТ експерти,
али морају бити упознати са новинама које употреба информационих технологија доноси.
Од осталих садржаја вредна пажње јесте и додела признања – статуе
Atlanti. Ове године признање за досадашње учешће у раду Mеђународног института за архивску науку добили су Aguado Gonzáles Francisco Javier (Универзитет Комплутенс у Мадриду) и Carmelo Bianco (Државни архив у Трсту).

