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Међународна конференција
„Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega
arhiviranja.
Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba“
Раденци, Република Словенија, 11–13. април 2018.
Покрајински архив Марибор већ 17 година негује традицију организовања међународних конференција под кровним називом Технички и стручни
проблеми традиционалног и електронског архивирања. Ове године, у периоду од 11. до 13. априла, у Раденцима је одржана међународна конференција
чија је тема била Приступ и коришћење архивске грађе.
Стручни део Конференције био је подељен у три дана, током којих
је резултате својих истраживања представило 46 архивских радника из 10
европских земаља. Изложени радови били су на нивоу архивске теорије и
праксе везани за проблеме из области законодавства, потом стручне обраде,
заштите, чувања и дигитализације архивске грађе, приступа и коришћења
архивских докумената, безбедности и заштите информација. Сви радови објављени су у часопису Модерна архивистика, чије је електронско издање
доступно на сајту Покрајинског архива Марибор (http://www.pokarh-mb.
si/en/s/258/moderna-arhivistika.html), где се може преузети и књига апстраката.
Проблемима доступности, коришћења и дигитализације архивске грађе
– докумената, фотографија, негатива, видео и аудио записа, катастарских, архитектонских планова итд. – био је посвећен највећи број прилога, насталих
углавном на основу искуства у раду архивских и других установа у Словенији (Архив Републике Словеније, Покрајински архив Марибор, Покрајински
архив Копер, Историјски архив Љубљана, Историјски архив Цеље, Историјски архив Птуј, Надбискупски архив Марибор, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Мариборски водовод д. д., Микрокрафија д. о. о.), потом у Србији, (Архив Србије, Историјски архив Београда, Педагошки музеј),
Немачкој (Градски архив Форцхаjм), Мађарској (Мађарски државни архив),
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Хрватској (Агенција за лекове и медицинске производе Републике Хрватске,
Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу), Босни и Херцеговини (Архив Босне и Херцеговине, Архив Тузланског кантона) и Швајцарској (Scope
solutions ag, Basel).
На трагу настојања да се садржај архивских фондова и збирки учини доступним ширем кругу истраживача, што је на Конференцији означено
као један од кључних задатака савремене архивистике, аутори су нагласили
значај сарадње међу архивским установама у погледу израде јединственог
система претраживања њихових база података на интернету. Представљен је
интернет претраживач SIRAnet Web-Accessible Database који нуди могућност
проналажења одређених докумената у покрајинским архивима у Словенији
и поручивање одабраних за преглед у читаоници. Посматрано из угла корисника, подједнако је значајна адаптација различитих врста архивске грађе,
попут дигитализације архивских докумената уз употребу апликативног софтвера за препознавање текста (Optical character recognition) и примене конверзије аудио записа и докумената исписаних Брајевим писмом у текстуални
документ. Осим наведеног, представљена су искуства у изради и коришћењу
виртуелних читаоница, такође доступних на интернету, са посебним освртом
на проблем прилагођавања садржаја корисницима из угрожених група и указано је на сличности и разлике у случају коришћења архивског материјала
похрањеног у јавним архивским установама, црквеним архивима и приватним збиркама.
Неколико радова било је посвећено самом процесу конверзије архивских докумената из аналогног облика у дигитални формат. У њима је, осим
осталог, извршена анализа подобности различитих формата не само у смислу дугорочне заштите архивске грађе, већ и коришћења њених дигиталних
копија. Имајући у виду проблем компатибилности и разноликост потреба
корисника, изнесен је закључак да је неопходно прихватити неколико формата, међу којима се као стандардни најчешће наводе TIFF као непосредно
исходиште процеса дигитализације, док се у случају корисничких копија користи JPEG формат. По питању физичке заштите и чувања архивске грађе
представници Државног архива Републике Македоније указали су на међународне стандарде у вези са уређењем и организацијом депоа у архивима.
Представници Архива Републике Словеније истакли су новине у Уредби о
заштити архивских докумената, усвојеној у Словенији 2017, при чему је посебно наглашен значај усклађивања одредби и прописа са међународним архивским стандардима. Такође, на примеру архивских установа у Хрватској,
говорено је о законским регулативама којима је дефинисана обавеза преузимања архивске грађе настале у раду неархивских установа.
Учесници су изнели своја запажања и искуства у развоју рачунарске
архивистичке науке, пре свега у контексту примене рачунарских метода и
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ресурса у процесу архивирања, складиштења, дугорочног чувања и коришћења архивске грађе. Предности употребе апликативних софтвера отвореног
изворног кода (Open-source software) за управљање дигиталним архивским
документима изложили су представници Архива Србије на примеру софтвера Archivematica, истичући да је то први софтвер овог типа који је развијен у
потпуности у складу са ISO OAIS стандардима.
Уопште узев, Међународна конференција Технички и стручни проблеми традиционалног и електронског архивирања представља још један корак у развоју широке међународне сарадње архивских и других установа у
области дигитализације архивске грађе, процеса који је постао неизоставан
чинилац деловања савремених архива у већини европских земаља. Радови
представљени на Конференцији умногоме обогаћују сазнања у вези са наведеним проблемима, подстичући истовремено нове истраживачке тенденције
у архивистици.

