Светлана Перовић Ивовић

25. Међународно архивско савјетовање
„Архивска пракса 2012“
Тузла, 27. и 28. септембар 2012.
У организацији Архива Тузланског кантона и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона у Тузли је 27. и 28. септембра одржано 25. Међународно савјетовање „Архивска пракса“.
Током два дана око 50 излагача из Србије, Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Македоније, Италије, Словачке и Мађарске поднело је реферате, који су претходно објављени у публикацији Архивска пракса 2012. На саветовању је било присутно и око 250 запослених у архивима и регистратурама
Босне и Херцеговине.
Радови су били груписани у више тематских целина: Образовање и
едукација архивског кадра – стање и перспектива; Стање и заштита грађе ималаца који се налазе у фази статусних промјена; Актуелна питања
архивске теорије и праксе.
После свечаног отварања промовисане су и две нове публикације Архива Тузланског кантона и Друштва запосленика Тузланског кантона. Др Мирослав Новак из Покрајинског архива у Марибору промовисао је 15. број часописа Архивска пракса, док је директор Државног архива Загреб Дарко Рупчић
представио Часопис Архивска пракса (1998–2011) – допринос у развоју архивске дјелатности БИХ.
Архив Тузланског кантона и Друштво архивских запосленика Тузланског кантона организовали су отварање гостујуће изложбе Неоренесансна архитектура Будимпеште, чији су аутори мађарски архивисти Tamas Csaki i
Violette Hidvegi.
Првог дана Савјетовања, после прве сесије домаћин је организовао излет у Кладањ, где су се учесници посетили културно-историјско и верско наслеђе ове општине.
На 25. међународном савјетовању „Архивска пракса“ архиве из Србије
представљали су са својим радовима: Станислава Блажевић, Архив Војводине, Нови Сад: Занимање архивист – актуелност или не, Светлана Перовић
Ивовић, Архив Југославије, Београд: Едукација конзерваторско-рестаураторског кадра у области заштите писаног културног наслеђа у Србији, Љиљана Радовац, Архив Војводине: „Реформе образовног система у Хабсбур-
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шкој монархији за време владавине Марије Терезије (1740–1780), Марија Тодоровић, Историјски архив Шумадије, Крагујевац: Примарна заштита јавне
архивске грађе у Републици Србији на основу Предлога закона о архивској грађи и архивској служби, Југослав Вељковски, Историјски архив Новог Сада:
Проблеми заштите и преузимања архивске грађе регистратуре у стечају
(искуства Историјског архива града Новог Сада), Јасмина Латиновић, Историјски архив Кикинда: Стечај или ликвидација као могуће решење пример –
Фабрике пољопривредних машина и резервних делова 25. мај Кикинда, Жељко
Марковић, Историјски архив Ужице: Судбина и статус непреузете архивске
грађе бивших друштвено-политичких организација, Ненад Шегуљев, Нови
Сад: Фотографија као историјски документ (Формирање збирке фотографија у Документационом центру „Никола Мирков“), Катарина Мирковић и
Светлана Љубљанац, Архив Војводине: Искуства при раду на коришћењу архивске грађе у јавне и приватноправне сврхе, Јован П. Поповић, Београд: Место и улога грађана у процесу коришћења архивске грађе са посебним освртом на морална начела, законске норме и правне празнине, Зоран Вукелић,
Историјски архив Суботица: Улога архива у Закону о враћању одузете имовине и обештећењу у Републици Србији, Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац и мр Љубинка Шкодрић, Архив Србије: Искорак у јавност –
изложбена делатност архива, Данијела Бранковић, Архив Војводине: Историјски и лингвистички аспекти архивске грађе на немачком језику из 18. и прве половине 19. века, Ненад Предојевић, Архив Војводине: Допринос издавачко-изложбене делатности популаризацији архивских установа и струковног
удружења (ДАРВ) у Војводини.
Учесницима су на крају додељени сертификати о учешћу на Савјетовању.

