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Међународно архивистичко саветовање 2018
Архиви у електронском окружењу
Тара, Република Србија, 10–12. октобар 2018.
Друго по реду међународно архивистичко саветовање Архиви у електронском окружењу одржано је у периоду 10–12. октобра 2018. у хотелу
„Оморика“ на Тари, у организацији Архивистичког друштва Србије, Историјског архива из Ужица и уз финансијску помоћ Министарства културе и
информисања Републике Србије. На скупу је било преко 200 учесника из Србије и земаља региона, а радове је представило 26 учесника из Србије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Црне Горе. Осим
директора и представника државних архива Црне Горе, Словеније и Босне
и Херцеговине саветовању су присуствовали запослени из Загреба, Дубровника, Вуковара, Славонског Брода, Цетиња, Сарајева, Бања Луке, Травника,
Тузле, као и велики број архивиста из Србије.
Присутне су поздравили Мирослав Дучић, председник Архивистичког
друштва Србије, директор Историјског архива Ужице Жељко Марковић, директор Архива Југославије др Милан Терзић, помоћник министра културе
Дејан Масликовић, док је заменик градоначелника Ужица Немања Нешић
отворио саветовање. У име гостију присутнима су се обратили: Иван Фрас,
представник словеначких архивиста, Зоран Перовић из Дубровачког архива,
директор Архива Црне Горе Саша Томановић и у име архивиста Босне и Херцеговине председница Архивистичког друштва Споменка Пелић. Након тога
отворена је и изложба „Крива Дрина“, аутора Жељка Марковића из Историјског архива у Ужицу.
Представници Архива Југославије били су: директор др Милан Терзић, помоћник директора др Бранка Докнић, конзерватор-саветник Светлана
Перовић Ивовић, која је имала излагање „Приступ реформатирања архивске
грађе у циљу превентивне заштите“.
Прва сесија је била посвећена теми „Архиви у електронском окружењу
– електронски документ и електронско архивирање“, док је назив друге сесије био „Архивска служба данас, анализа стања, питања, предлози и решења“.
Објављена је књига сажетака „Архивска грађа у теорији и пракси“, док је
зборник радова у припреми за штампу.
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Закључци саветовања односе се пре свега на потребу за доношењем новог законодавног оквира којим би се регулисао рад архива и архивске службе
према савременим захтевима струке и стваралаца архивске грађе и регистратурског материјала. Истакнута је неопходност да будући Закон о архивској
грађи и архивској служби створи добру основу за доношење подзаконских
прописа којима ће се детаљније регулисати процеси рада у архивима.
Неопходно је, такође, да се архиви активније укључе у све процесе
електронског пословања и да имају значајну улогу и утицај на софтверска
решења за електронско пословање, као и у погледу опреме за похрањивање
архивске грађе у електронском облику. Архиви морају имати контролу над
архивском грађом у настајању, како би приликом преузимања и похрањивања
били избегнути проблеми у погледу компатибилности система и слично.
Потребно је, уз то, израдити дугорочну стратегију у погледу формирања централног (државног) е-архива за преузимање, чување и доступност архивске грађе у електронском облику (пример Словеније). Носилац тог посла
треба да буде централни државни архив – Архив Србије.
Архивисти су заузели став да је дигитализација добро решење у погледу очувања и доступности архивске грађе, али је микрофилм „златни стандард“ као медиј за дугорочно чување. Како би се остварили постављени циљеви неопходна је и едукација постојећег кадра. На саветовању је предложено да се Архивистичко друштво Србије кандидује за овогодишњу награду из
Фондације „Александра Арнаутовића“.

