Јован П. Поповић

19. Мeђународни архивски дан – Трст 2009
У репрезентативном хотелу „Јoly“ у Трсту 8. и 9. октобра 2009. одржанo је међународно саветовање архивских радника 19. Међународни архивски дан (19-th International Archival Day) у организацији Међународног
института за архивске науке Трст – Марибор (International Institute fоr Archives Science of Trieste and Maribor).
Скупу је присуствовало више од 200 учесника из 30 земаља, са четири
континента. Поднето је 33 реферата, а референти су били из 25 земаља
Европе, Азије и Америке, што даје изузетан међународни значај овој нaучној конференцији. Реферати су пружили увид у стање архивистичке теорије
и праксе у великом броју земаља. Коришћена је најсавременија
аудиовизуелна техника. Сви реферати су објављени у познатој архивистичкој публикацији Атlanti, углавном на енглеском језику (или са енглеским
резимеима).
Скупу су се обратили: Antonio Dentoni Litta, представник библиотека
и архива Италије, Grazia Tato, директор Државног архива у Трсту, представници општине Трста и Марибора, затим Antonio Monteduro, у име Центра
европских иницијатива (CEI), Дамир Борас, декан Филозофског факултета у
Загребу, у име Загребачког свеучилишта, Лудвик Топлак испред Европског
центра у Марибору, Јован Поповић као представник архивске службе Србије и други. У поздравним говорима истакнут је дугогодишњи рад Међународног института архивских наука и његов велики значај за развој архивистичке теорије и праксе у свету.
Центар европских иницијатива је позитивно оценио рад 19. Међународног архивског дана и Јесење архивске школе, као и Међународног института за архивске науке,који је био носилац бројних послова и организатор
десетодневних активности.
Реферати су били подељени у две целине: Стручна питања архивске
грађе 20. века и Техничка питања архивске грађе 20. века.
Стручна питања архивске грађе 20. века (Profesional issues of archival records of the 20th centurѕ)
У оквиру ове теме, којој је дат посебан значај у садашњој ери нових
информационих система, поднето је 16 реферата. Истакнута су два кључна
питања: дигитализација архивске грађе и начин чувања електронских докумената. Савремено електронско пословање мора да се регулише законским
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прописима, као што је то урађено са класичном архивском грађом. Овај вид
пословања је теже уредити, будући да не постоје дужа искуства, нити се наука студиозније упуштала у проблем постојаности носилаца записа и трајне
заштите електронских докумената. Насупрот томе, технологија и електронска
техника са бројним могућностима и иновацијама великом брзином освајају
нове просторе. У решавање тих проблема и у изналажењу најцелисходнијих
решења морају бити укључени тимови професионалаца: архивисти, електроничари, информатичари, математичари, хемичари, историчари, правници и други.
Реферате о овој теми поднело је 16 учесника из 15 земаља: Peter Pavel
Klasinc, Словенија: Преглед техничких проблема архивских докумената у
20. веку; Josef Hanus, Словачка: Технички проблеми у очувању архива у 20.
веку; Pekka Henttonen, Финска, Стварање метаподатака за управљање документима; Orlin Iliev, Бугарска: Технички проблеми и питања о архивској
грађи у 20. веку у бугарским архивима; Joachim Kemper, Немачка: Тренутно
стање управљања господским и племићким архивима у јужној Немачкој;
Azem Kožar, Босна и Херцеговина: Научна искуства и постигнућа босанско-херцеговачких архива и архивиста у току 20. века; Magdalena Marosz,
Пољска: Чување такозваног киселог папира; Robert Nahuet, Канада: Од архивских (техничких) проблема до проблема архивистике – нови изазови у
савременој архивистици; Antonio Ratti, Италија: Проблеми заштите папирнатих записа у архивима предузећа 20. века; Tomislav Rozman, Словенија:
Сигурна заштита дигиталних записа на заједничкој сигурној локацији – холистичка перспектива; Еlizabeth Schoeggl-Ernst i Heinrich Kranzelbinder,
Аустрија: Од аналогних мастера до дигиталних записа. Развој фотографије у 20. веку; Spyridoula Arathymou, Грчка: Архиви у 20. веку у Грчкој. Техничка и стручна питања; Ilana Budowski, Израел: Дилеме у раном излучивању скенираних рутинских докумената у Израелу; Michael Cook, Уједињено
Краљевство: Феномен 20. века – појава и развој услуга локалних архива из
Уједињеног Краљевства; Andrei Rybakou, Белорусија: Информација о архивским услугама у Републици Белорусији.
Техничка питања архивске грађе 20. века (Tehnical issues of archival
records of the 20th century)
Велики број учесника (17) из 9 земаља у рефератима о овој теми изнео
је како је и у којој мери у њиховим државама практично регулисано питање
техничке заштите архивске грађе (од зграде архива, локације, хемијско-биолошке заштите, физичке и посебне заштите).
Заштита архивске грађе зависи од тога у којој мери законска регулатива обезбеђује заштиту грађе од настанка па све до предаје архиву, степена
развијености друштвене свести, свести грађана о потреби заштите тог културног добра и од финансијских могућности. Поједине земље су потпуно
решиле систем техничке заштите архивске грађе.
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Реферате о овој теми су поднели: Grazia Tato, Италија: Архивисти, архивистика и…новеле; Antonio Monteduro, Италија: Иницијативе Европске
уније на подручју архива између 20. и 21. века; Gianni Penzo Doria, Италија:
Архиви италијанских универзитета; Francesco Aguado, Шпанија: Структура шпанских архива у 20. веку – промена; Luciano Scala, Italija: Увод у савремену историју; Charles Kecskemeti, Француска: Историја и архиви (вредност примарних извора) – историчари и архивисти (непријатељи или савезници?); Vida Deželak Barič, Словенија: Архивска грађа за историју 20. века
и стручна питања из перспективе савременог историчара; Marijan Gerdej,
Словенија: Кратак преглед докумената у пословним архивима 20. века, Živana Heđbeli, Хрватска: Кокош и јаје. Документација или активности?; Michail Larin, Русија: Руска архивистика на прелазу 20. века, Снежана Пејовић, Црна Гора: Архивска грађа из 20. века и историографија Црне Горе;
Majella Marquez, Малезија: Технички и стручни проблеми и питања архива
– заједничко искуство; Јован Поповић, Србија: Доступност архивској грађи уопште са посебним освртом у Републици Србији, према важећим материјалним прописима о заштити архивске грађе, Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закону о заштити података о
личности и Предлогу закона о тајним подацима; Annalisa Filippo, Италија:
Бити архивиста – прва искуства са архивом 20. века; Miroslav Novak,
Словенија: Data Mapping (мапирање података) као основна методологија
за управљање подацима у архиву; Marie-Claude Delmas, Француска: Нови
задатак француских националних архива: Пројект Pierrefitte-sur-Seine; Refike Sulcevsi, Косово: Критеријуми процене архивске грађе на Косову.
Meђународни институт архивских наука у Трсту доделио је два признања Statuette Atlanti и то: Михаилу Ларину, директор ВНИМАД-а из Руске Федерације и Антонију Ратију (Antonio Ratti) из Италије.
Сви реферати са саветовања објављени су у часопису Аtlanti, чији је
издавач Међународни институт архивистичких наука у Трсту и Марибору,
односно Државни архив у Трсту, Универзитет у Марибору и CEI – Central
Eurepean initiative.
Наредно саветовање одржаће се 2010. године у истом месту и у истој
институцији. Због велике заинтересованости, свим матичним архивима држава биће благовремено достављена тема саветовања.
Архивски центар зa стручно-техничка питања обележио је 25 година
успешног рада. Велики број пројеката новоизграђених или адаптираних архивских зграда и изванредна литература коју Центар поседује били су на располагању свима које је то интересовало и који су се сусретали са техничким
проблемима у својим архивима.
Центар је у почетку највише користио републикама бивше СФРЈ, касније просторима Балкана, средње и јужне Европе, а затим и земљама других подручја и континената. Центар је 1992. прерастао у Међународни институт архивских наука при Покрајинском архиву Марибор, касније при

184

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2009

Универзитету Марибор, а од 2003. његово седиште је у Државном архиву у
Трсту.
Од 1991. године Институт је почео издавати међународни часопис
Atlanti, намењен стручној архивској јавности. У оквиру Института организују се међународна саветовања, Архивски дан и Јесења архивска школа, са
полазницима – младим архивистима из средње и јужне Европе, па и много
шире.
Успеси Института су плод великог рада и зналачког руковођења у реализацији идеја и пројеката током 25 година његовог постојања. Поводом
тог јубилеја у Архиву је отворена ретроспективна изложба (документа,
књиге, часописи, пројекти и фотографије) о раду и развоју Међународног
института архивских наука у Трсту. За дугогодишњу сарадњу, подршку и
активност Међународни институт архивских наука из Трста свечано је доделио признања институцијама и појединцима. Мимо простора Словеније,
признање је из осталих бивших република СФРЈ добио само Јован П. Поповић, адвокат из Београда.
Међународном архивском саветовању присуствовао је из Србије, а по
позиву Института, и Мирослав Дучић, директор Архива Ужице.

