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26. Међународни архивистички дан
Трст, Италија, 24–25. октобар 2016.
У организацији Међународног института за архивистичке науке из Трста и Марибора у Трсту је 24. и 25. октобра 2016. одржан 26. Међународни
архивистички дан. Овај скуп архивиста је окупио велики број гостију из свих
крајева света. Из Србије скупу су присуствовала четири члана (Јован Поповић, Светлана Перовић Ивовић, др Јасмина Николић и др Бранка Докнић), а
своје реферате су изложиле конзерватор саветник Светлана Перовић Ивовић
(Архив Југославије) – Изазови излагања архивске грађе, улога конзерватора
и услови излагања у Архиву Југославије и др Бранка Докнић (Архив Југославије) – Коришћење архива у научне сврхе.
Након поздравне речи директора Института др Петера Павела Класинца (Словенија) у току два дана преподневних и послеподневних сесија своја
искуства у раду са архивским документима изложило је педесетак аутора из
28 земаља света. Архивистичко окупљање у организацији овог Института
представља једно од најзначајнијих европских окупљања и тачка у којој се сажимају годишње ex ante i ex post евалуације светске архивске теорије и праксе, отварајући на тај начин могућности за решавање проблема у овој стручној
и научној области.
Приказане теме су се односиле на широк спектар посматрања, од улоге
архива на интернету, међународне сарадње архивских институција на државном нивоу, изложби, публиковања, сталних поставки архивских докумената,
употребе архива у научне и културне сврхе, проблема који се јављају у простору између заштите и тајности личних и осталих података и потребе за
доступношћу архивског материјала.
Сви ауторски текстови са 26. Међународног архивистичког дана су доступни и у штампаној верзији, у Атланти, међународној ревији за модерну
архивску теорију и праксу, Трст–Марибор 2016.
Првог дана скупа, после редовног заседања, одржан је Борд архива словенских земаља. У име Србије, као члан Борда др Бранка Докнић је изнела
податке који су се односили на начин организације архивске мреже и статус
приватних архива у Србији. Другог дана је одржан састанак Генералне скупштине Института, на којој је као гост била позвана др Бранка Докнић.
Гостољубивост домаћина, у граду чијој лепоти доприносе палате некада моћних српских породица и чијим центром доминира српска црква Светог
Спиридона, чини да се озбиљне теме лакше презентују, истовремено отварајући простор за наредна сусретања на истом месту.

