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Међународни семинар „Стандарди за
описивање архивских докумената,”
Москва, 8–11. фебруар 2005.
У организацији Федералне архивске агенције Русије и Руског научно-истраживачког института за теорију канцеларијског и архивског пословања (ВНИИДАД) одржан је у Москви у Државном архиву Русије први међународни семинар на тему: „Стандарди за описивање архивских докумената”. Семинар је организован у оквиру Евроазијског регионалног одељења (Евроазика) Међународног
архивског савета. Одслушало га је петнаест архивиста из Јерменије, Белорусије,
Киргизије, Молдавије, Монголије, Србије и Црне Горе, Русије и Украјине. Предавачи су били руски стручњаци и Клер Сибил као представница Међународног
архивског савета и Одељења информационих технологија и стандардизације Архивске службе Француске.
Прво предавање одржао је Игор Николајевич Кисељов на тему: Формирање
јединственог архивског информационог простора, задаци и могућности. Нагласио је да је појава нових информационих технологија избацила на прво место
принцип јединственог начина рада у области архивског пословања. Да би се то
остварило потребно је обезбедити: јединствену мрежу информација, јединствена
правила доступности информација, јединствено законодавство, јединствене норме рада, јединствене форме уноса и претраживања података у државим архивима. Све то је потребно да би се у јединственом архивском информационом простору могло ефикасније деловати. Зато је Федерална архивска агенција формирала базу података – Централни каталог фондова Руске Федерације која до данас
обухвата 40% укупног броја архивских фондова у Русији. Проблеме представљају архиви који још нису рашчистили шта се подразумева под појмом архивског
фонда. Зато се информације које архиви шаљу морају пажљиво пратити и ако нема промена назива у оквиру једног фонда долази се до закључка да ти архиви немају тачан податак о броју фондова које чувају. Недостатак финансијских и техничких средстава представља још један проблем за изградњу јединственог информационог простора. Осим тога, проблем је што институције као што су: музеји, библиотеке, приватне организације и друге не достављајуФедералној архивској агенцији информације о својим архивским фондовима, а недостају и информације о
архивским фондовима у иностранству.
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

На интернет мрежи формиран је портал архивске мреже бивших руских република који по броју страница (31.000) заузима четврто место у свету после Велике Британије (310.000), Сједињених Америчких Држава (145.000) и Финске
(113.000). У оквиру тог портала налази се и сајт архива Русије чију је израду финансирао амерички бизнисмен Сорош, који је финансирао и израду база података
за десет бивших партијских архива СССР-а.
Сајт архива Русије садржи електронске потписе, речник архивских термина
и e-mail адресе дописника. Осим те подлоге сајт је структуиран на следећи начин: 1. Новости (преко 700 дописника путем електронске поште шаљу обавештења о новостима у раду); 2. Карта сајта; 3. Архивска служба (структура рада архивске службе са називима свих архивских институција); 4. Међународни односи; 5. Архивско законодавство; 6. Федерални архиви (сваки архив са адресом, фотографијом и водичем фондова); 7. Републички архиви; 8. Градски архиви; 9. Архивска одељења музеја, библиотека и других институција; 10. Летопис догађаја
(хронолошки попис конференција и семинара и хронолошки попис изложби са
каталогом и пописом експоната); 11. Архивски приручници: водичи, међуархивски водичи, пописи фондова, сумарни инвентари, регистри сумарних инвентара,
библиографска издања, попис докумената који више нису тајна, попис научноинформативних средстава, тематски каталог базе података, архивски пројекти
(нпр. као што је био пројекат компјутеризације Архива Коминтерне који се сада
налази на интернету, а коришћење ове базе података је бесплатно), попис периодичних и монографских архивских публикација, питања начина скидања ознаке
тајности са докумената и законски прописи, питања и одговори (услуге архива са
базом података о документима за личне потребе грађана са питањима социјалноправног карактера), методолошка упутства и могућности, информатизација (дата
упутства о концепцији информатизације архивског пословања), дискусије, ВНИИДАД (са информацијама о овој научно-образовној институцији), Руско друштво
историчара архивиста (они истражују генеалошке податке на захтев уз одређену
новчану надокнаду), архивско образовање, Победа 1941–1945 (скупљају се на
једно место подаци за велику изложбу поводом 60-годишњице победе).
Друго предавање одржала је Вера Генадјевна Ларина – Стандардизовани
опис као основа за израду савремених научно-информативних приручника о
архивским документима, стање и перспективе. За ово предавање добили смо у
оквиру радног материјала две брошуре на укупно 268 страница са методским
упутствима за израду савремених архивских приручника на основу диференциране методологије. Пошто је руска методологија израде архивских информативних
средстава потпуно прихватљива у нашој архивској пракси, предложила бих да се
ова методска упутства преведу и по угледу на њих израде методска упутства за
рад у нашим архивима у оквиру неке мешовите комисије архивских експерата у нашој земљи.
У руској архивској пракси добро је то што је већ сто година чврсто повезана
теорија и пракса регистратурног и архивског пословања и што се израда архивских приручника (сумарних инвентара) врши у институцији која ствара архивски
фонд. Добро је и то да је данас, појавом нових информационих технологија, та
дуга теоријска традиција потпуно прихватљива савременим потребама и не одудара од светских савремених архивских теоријских и практичних решења. Новина је
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у томе што је урађен јединствени класификатор докумената за све регистратуре у
земљи који садржи 32 главе области људског знања и делатности (које су подељене у уже области), од стране посебне државне комисије и који ће се стално допуњавати новим појмовима у складу са развојем науке и технике.
Данас се у руским архивима израђују следећи научно-информативни приручници: сумарни инвентари, каталози, водичи, индекси и „обзори” (информативна средства о архивској грађи из више архива, из више архивских фондова
или једног архивског фонда о једној одређеној теми).
Сумарни инвентар представља основно информативно средство о архивском фонду и основно информативно средство у сваком архиву. Сумарни инвентари се састављају у регистратурама институција које су ствараоци архивског
фонда, а ако то није урађено састављају се у архиву. По дефиницији сумарни инвентар је архивски приручник предвиђен за откривање састава и садржаја архивских докумената у фонду која су систематизована у шире групе у оквиру архивског фонда. Сваки сумарни инвентар се састоји од три нивоа информација: о архивском фонду, о архивској јединици и о документу. Информација о фонду је информација о колективном аутору свих докумената у сагласности са врстама делатности унутар фонда. Информација о архивској јединици је информација о групи докумената која се односе на један предмет пословања. Наглашено нам је да
једна архивска јединица у руским архивима садржи 100–150 листова, да је строго забрањено у оквиру архивске јединице описивати појединачне документе (о
њима је могуће дати информацију у облику анотације за архивску јединицу) и да
је могуће у оквиру архивске јединице описати само један документ ако се ради о
обимном документу као што је рукопис неке књиге и сл. И опис фонда и опис архивске јединице садрже идентификационе и интелектуалне елементе. Идентификациони елементи за фонд су: број, назив, граничне године, број архивских јединица, а интелектуални: историјска белешка и анотација. Идентификациони елементи за архивску јединицу су: број, гранични датуми, број докумената, број листова, а интелектуални: састављање описног назива јединице и анотација. Детаљан опис и стандардизован редослед информација потребних за опис архивских
јединица дат је у методским упутствима за израду сумарних инвентара. Што се
тиче структурне шеме ширих група у које се архивске јединице разврставају, раније се користила организациона шема пословања институција стваралаца грађе
или неки други прикладан распоред у зависности од садржаја фонда или збирке,
а данас се користи нови јединствени класификатор докумената.
Важно је још нагластити да се под појмом диференцираног система обраде
подразумева да се сваком архивском фонду неће придавати једнака важност.
Вреднији и разноврснији фондови, по том методу, заслужују бржу и аналитичнију обраду, а мање вредни фондови и фондови који садрже мање врста информација заслужују сумарнију обраду. Исти метод се користи и на нивоу архивске јединице. Сви документи у оквиру једног фонда нису једнако важни, па се зато делови фонда који садрже више вредних информација обрађују детаљније, а они
који су мање важни сумарније.
Архивски каталози су архивски приручници који настају тако што се из сумарних инвентара ваде информације на картице и улажу се у каталоге по предметним одредницама у алфабетском поретку. На тај начин је могуће у оквиру
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једног предмета пронаћи информације из више архивских фондова унутар једног
архива.
Водич је архивски приручник који садржи систематизоване информације о
фондовима и збиркама једног или више архива, предвиђен за опште упознавање
корисника са саставом и садржајем архивских фондова и збирки. Архиви су обавезни да израђују водиче својих фондова.
Индекс је врста архивског приручника који у алфабетском или систематском поретку представља списак појмова, предмета, имена, наслова и других одредница које садрже архивски документи са назначеним сигнатурама на којима
се ти документи налазе. Индекси се могу израђивати за фондове више архива, за
фондове једног архива и за један архивски фонд. Они испуњавају своју функцију
независно од врста докумената и носилаца информација. У систему научно-информативних средстава индекси су у међусобној вези са другим врстама научноинформативних приручника и представљају допуну или утачњење информација
које садрже други приручници и омогућавају претраживање информација са више аспеката.
„Обзори” су архивски приручници који садрже систематизоване информације о одређеним групама архивских докумената из једног дела архивског фонда,
једног архивског фонда или више архивских фондова једног или више архива са
историјском анализом, а тичу се неке одређене теме. „Обзоре” није неопходно
израђивати, а данас се препоручује да их архиви уопште више не израђују, пошто
је помоћу аутоматске обраде података сваком кориснику олакшано истраживање
докумената за теме које их занимају.
Детаљна методска упутства за састављање архивских приручника дата су у
методским упутствима које је Руски научно-истраживачки институт за теорију
регистратурног и архивског пословања објавио 2003. године у две свеске под називом: „Израда савремених архивских приручника на основу диференцираног
метода” и „Израда сумарних инвентара”.1
Други дан семинара одслушали смо предавање Клер Сибил: Стандарди за
опис Међународног архивског савета: ISAD(G) и ISAAR(CPF). Потреба постојања стандарног описивања архивске грађе оправдана је побољшањем квалитета практичног рада у архивима, смањењем разлика у описивању, олакшавањем
истраживања корисницима који раде у више архива, а неопходна је приликом
аутоматске обраде података и размене информација у мрежном систему. Зато су
архивисти у оквиру међународног удружења МАС уложили напоре да направе
стандарде за архивски опис. Прво је урађен Општи међународни стандард за
опис архивске грађе ISAD(G) који је настао на основу америчких, канадских и
британских правила и упутстава. Овај стандард обухвата 26 елемената који су груписани у 7 области.
Област идентификације (служи за идентификовање и брзо проналажење потребне архивске грађе) чини пет елемената: идентификациони код јединице описа или сигнатура, назив или кратак опис садржаја, датум јединице описа, ниво
1

Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного
подхода: методическое пособие, Москва, 2003. и Составление архивных описей:
методические рекомендации, Москва, 2003.
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описа (фонд, серија, предмет и сл.), обим страница и врста носиоца информација
(папир, филм, дискета и сл.). Област контекста служи да се, по потреби, информација појасни ако је није било могуће дати у називу. Област садржаја и структуре обухвата податке о обиму и садржају (с циљем да сумира садржај у шире групе), валоризацију, шкартирање и рокове чувања, прилив (ради допуна јединица
описа) и систем сређивања (интерна класификациона шема). Област услови доступа и коришћења обухвата информације о доступности докумената, могућностима умножавања, језику и писму докумената, физичко-техничке карактеристике које могу утицати на начин коришћења грађе и податак о неком другом информативном средству које може бити од користи истраживачима. Област допунских извора упућује кориснике на сродне изворе који се налазе у другим архивима, библиотекама или музејима. Област напомене садржи један елеменат са
важним информацијама које нису забележене ни на једном другом месту. Област
контролног описа обухвата напомене архивисте о коришћеним правилима, датуму описивања и ауторству. Сви ови елементи могу бити искоришћени, али су
обавезни само следећи: сигнатура, наслов, стваралац, датум, обим јединице описа и ниво описа. Осим ове хоризонталне структуре стандард ISAD(G) даје и хијерархијски модел вертикалне структуре архивског фонда, односно информативног
средства. Фондови могу бити подељени у подфондове (целине докумената који
обично припадају подређеним организационим јединицама), серије (документи
који су по облику и садржају слични, нпр.: извештаји, програми, регистри и сл.),
подсерије (уколико физички карактер серије то сугерише, нпр. извештаји месечни, извештаји годишњи), предмете (група докумената које повезује иста тема или
посао) и документи (писма, белешке, извештаји и др.). Ови нивои могу бити подељени на неодређен број међунивоа у зависности од комплексности унутрашње
структуре фонда али по одговарајућим принципима: описивати од општег ка посебном, унутар одређеног нивоа уносити само информације које су релевантне за
тај ниво, повезивати сваки опис са његовим вишим нивом, не понављати у нижем
нивоу информације које су дате у вишем.
Међународни стандард за архивски опис фондова правних, физичких лица
и породица ISAAR(CPF) односи се на информацију о ствараоцу или ствараоцима
фонда и на историјски контекст у ком су деловали. Историјат творца фонда и
временски контекст деловања може се гледати као саставни део сумарног инвентара, али овај стандард предвиђа одвојену обраду и чување из практичних разлога. Исти ствараоци фондова могу се наћи у другим архивима, библиотекама и музејима па ће стандардизован опис омогућити повезивање и размењивање информација о њима на националном и мултинационалном нивоу. Овај стандард има
27 елемената груписаних у 6 главних области. Област идентификације садржи
елементе који јединствено идентификују правно лице (институцију или организацију), личност или породицу, тип архивске целине (нпр. правно, физичко лице и
породица), усвојени назив и све остале називе под којим су деловала правна лица. У области описа информација могу се пронаћи и у оквиру слободног текста
историјске белешке о творцу фонда и у форми структурираног текста помоћу девет елемената: датум, историјат, место, правни статус, функција, професија, врста делатности, генеалогија односно унутрашња структура, историјски контекст.
Област релација или веза служи да укаже са којим је институцијама, личностима
и породицама дати стваралац сарађивао и тако омогући упућивање истраживача
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на друге ствараоце грађе и друге институције које ту грађу чувају и обрађују. Те
информације се могу добити у форми слободног текста или у форми структурираног текста помоћу елемената: име лица или институције, врста везе, опис узајамних веза. Све релације треба да садрже датумску одредницу. Област контроле
садржи: аутора записа, институцију (нпр. назив архива), податке о документима
који су се користили приликом стандардизованог описа, статус стандардног записа, датум креирања записа, податке о исправкама или брисању, језику и писму
записа, изворима и напоменама за коришћење. Последња област упућује на правна, физичка лица и породице помоћу којих се могу наћи узајамне везе између више информативних приручника, више архива и других институција.
Истог дана предавао нам је и Станислав Георгијевич Јеремјејев на тему:
Амерички архивски стандард за опис архивске грађе EAD: структура, терминологија, могућности коришћења. Појава интернета омогућила је једноставно коришћење информација у било ком делу света. Та чињеница је инспирисала
америчке архивисте да уз све остале могућности електронске технологије искористе и интернет и тако заокруже пут кретања информација од обраде, уношења,
претраживања и коришћења информација на даљину. Све то није било могуће
остварити у почетној фази појаве интернета јер нису били створени сви услови.
Прво се појавио HTML језик за означавање хипертекста, који је био довољан само за обликовање текста, али не и за претраживање. Да би се разни документи
могли лакше претраживати смишљен је језик SGML (стандардни општи језик за
означавање) као средство за аутоматско обрађивање сложено структурираних докумената на ком је могуће направити сложене хијерархијске, строго дефинисане
моделе докумената. SGML стандард се заснива на појмовима као што су: елементи (структурни делови документа), атрибути (чувају информацију на одређеном
структурираном делу документа) и ентитети (кодирају одређен низ симбола).
Али ни то није било довољно архивистима док се није појавио XML (проширени
језик за означавање) који је омогућио и израду докумената као што је сумарни
инвентар који има хијерархијску структуру са више нивоа описивања по принципу од опшег ка посебном, или од ширег ка појединачном, односно, који је омогућио аутоматску обраду посебних делова информација и њихово издвајање.
У послове израде америчког стандарда за аутоматску обраду сумарног инвентара EAD (кодирани архивски опис) укључили су се, осим америчких, и канадски, енглески, аустралијски архивисти и архивисти из других земаља, библиотекари и научни радници у периоду од 1995. до 1998. године када се на интернету појавила EAD Version 1.0 DTD стандард и приручник за синтаксу EAD (EAD
Tag Library for Version 1.0).2
Структура модела архивског сумарног инвентара грађена је у хијерархијском облику с тим што се информација у сумарном инвентару дели на два дела:
на информацију о архивском приручнику и информацију о објекту описивања.
Први део обухвата обавезне информације које је потребно унети: јединствени
идентификациони број инвентара, ауторство, назив архивске институције, наслов
сумарног инвентара, предметне одреднице, напомене, језик у ком је приручник
израђен (верзија EAD формата) и измене и допуне унесене у текст приручника; и
2

www.loc.gov/ead
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необавезне елементе као што су информације о графичкој обради текста: логотип
архивске институције, илустрације, захвалнице и сл.
Информације о објекту описивања хијерархијски су сложене по принципу
од општег ка посебном и по принципу непоновљивости информације на потчињеном нивоу (фонд, шематска подела, архивска јединица, документ). За описивање било ког од ових нивоа предвиђена је група елемената обједињених називом
„Описна идентификација”. Та група има осам обавезних и десет необавезних
елемената. У обавезне елементе спадају: сигнатура, информација о творцу фонда,
обим фонда и носиоци информација, топографска сигнатура (депо, полица), институција која обезбеђује доступност документима, гранични датуми, сигнатура
архивске јединице и наслов предмета описивања. У необавезне елементе спадају:
анотација (кратак опис врста и садржаја докумената), примедбе, информација о
дигитализованом документу, историја творца фонда, опис састава и садржаја докумената, информација о кретању докумената, систематизациона шема докумената,
пратеће информације (нпр. допунско научно-информативно средство, информација о прикљученом фонду и сл.) и други описни подаци.
Постоје и тзв. општи елементи који се могу појавити на било ком месту у
архивском приручнику, а који служе за претраживање информација и од којих се
могу правити регистри: именски, институционални, генеалошки, географски,
професионални (новинари, адвокати и сл.), функције институција и организација
(судство, школство и сл.), предметни и насловни. Ови елементи могу се наћи у
слободном тексту (историјској белешци или анотацији), а могу се специјално издвајати у засебну групу под називом „тачке доступности.”
Осим ових елемената постоје и елементи који се користе за успостављање
међусобних веза који извршавају следеће функције: остварују хипер везе унутар
текста приручника, остварују везе између текста приручника и мултимедијалних
информација и везе између текста приручника и спољних информационих садржаја. На тај начин везивни елементи шире употребну вредност архивских приручника јер омогућавају повезивање разних врста информација (архивске приручнике, интернет садржаје, дигитализоване документе и сл.).
Под атрибутима елемената подразумевају се својства која прецизирају значење одређеног елемента. Посебно место међу атрибутима заузима термин „ниво
описа” који може да значи: фонд или збирка, сумарни инвентар, део сумарног
инвентара, архивска јединица или документ. Осим тога постоји и атрибут „други
ниво” који је значајан за земље које имају специфичну класификацију архивских
докумената.
Стандард EAD има велику улогу у напорима за уједначавање архивског
описа, јер су њиме обухваћени принципи прописани Општим међународним
стандардом за опис архивске грађе ISAD(G) и принципи који владају на интернет
мрежи.
Са аспекта електронских технологија стандард EAD може да служи као
формат за чување информација, као формат за комуникацију приликом размене
информација и миграције информација приликом промене програмске подршке.
Овај стандард има и особине као што су: независност од хардверско-софтверске
подршке, неограниченост обима похрањених информација и могућност упоредног чувања текстуално описаних и дигитализованих архивских докумената.

158

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

Са аспекта архивистике стандард EAD је омогућио аутоматску обраду архивске грађе у више нивоа, а решени су и проблеми креирања и публиковања вишејезичних архивских приручника. Размена података међу различитим информационим системима остварује се много лакше.
*
Трећег дана смо посетили компјутерски центар Државног архива Руске Федерације где су нам објаснили њихова практична искуства у раду на аутоматизацији и дигитализацији архивских докумената. Они су ангажовали приватну компанију да им направи програм по њиховим упутствима. Прво су кренули од урађених сумарних инвентара чије су садржаје помно прегледали и инвентаре који
имају неопходне информације по савременим критеријумима су скенирали и као
такве меморисали. Инвентари који нису имали довољан број информација морали су ићи на додатно упоређивање са изворном грађом и поправљање. Уз дигитализоване инвентаре направили су додатни програм за њихово претраживање помоћу дескриптора (именских, предметних, географских, институционалних, хронолошких и др.) са припадајућим бројем скенираног инвентара и бројем странице и архивске јединице у коме се налази тражена информација. На тај начин се
после уношења одређеног појма на екрану појаве одговарајуће странице инвентара на којима се тражена информација налази. За уношење нових информативних
приручника направљен им је апликативни програм, од стране исте приватне компаније, у оперативном програму Microsoft Access, а по званичним Методским
упутствима за израду сумарних инвентара које је предложио ВНИИДАД. Дигитализацију са њихове стране одабраних вредних докумената и фотографија ради
им, такође, та компанија јер они немају у оквиру свог архива ни висококвалификован кадар за то, а ни одговарајућу техничку опрему.
После тога обишли смо прекрасну изложбу: Породица Павла I Романова.
Експонати за изложбу прикупљени су из више архива, музеја, библиотека, приватних колекција, па је приватни живот породице Павла I било могуће сагледати
са више аспеката. После подне организован је обилазак Москве аутобусом, те
смо уз помоћ туристичког водича за кратко време обишли овај велики град и
упознали неке делове његове богате културне баштине.
Последњег дана били смо гости Главног архива града Москве. Прво нам се
обратио директор и укратко нас упознао са размерама овог гигантског архива.
Архив поседује 4 милиона архивских јединица, огромну збирку научно-техничке
документације, 2 милиона фотографија, збирку (музеј) са биографијама и предметима Московљана који поклањају архиву документе и ствари; имају и центар
за обраду докумената који у исто време обучава раднике у регистратурама на нивоу града. Поседују посебан архив са подацима о кадровима радних организација
које су престале да раде и огромну базу података о личностима које су у животу
добиле нека одликовања која могу да им послуже за остваривање њихових грађанских права на државне бенефиције. Осим тога, у архив се годишње прими око
100 хиљада нових архивских јединица. У архиву ради 600 људи, с тим што до
краја 2005. године треба да приме још најмање 200 људи. Читаоница може да
прими 200 истраживача. После смо обишли центар за микрофилмовање и конзервацију архивских докумената који је опремљен најсавременијим уређајима увезеним, махом, из Немачке и САД.

Сузана Срндовић, Стандарди за описивање архивских докумената

159

После тога у великој конгресној сали Архива Татјана Николајевна Гарињок
са сарадницима представила нам је обједињени информативни систем московских архива. У систему постоји 6 сервера, 285 компјутера, а у централном архиву 36 људи ради на уношењу података и одржавању система. У систем је укључено 18 московских архива који у централну базу података редовно достављају податке о свом пословању у базу података коју називају „Пасош архива”. За израду
програма за обједињени информативни систем московских архива ангажована је
приватна агенција која је направила програм у окружењу ORACLE. Систем се
састоји од пет подсистема:
1. „Унос архивског фонда” (извршава следеће задатке: уношење података о
архивским фондовима, сумарним инвентарима, архивским јединицама; уношење
података о коришћењу докумената, креирање и штампање основних и помоћних
уносних формулара; креирање и штампање пасоша архива и архивских депоа;
претраживање информација по било ком параметру и на било ком хијерархијском
нивоу – фонд, инвентар, архивска јединица).
2. „Научно-информативна средства” за документе на папиру (извршава следеће задатке: уношење елемената научно-информативних средстава за документе
на папиру – сумарни инвентари, каталози, водичи, индекси, пописи и сл.; ретроспективно претраживање информација са више аспеката; коректура елемената
научно-информативних средстава – исправка постојећих картица, избацивање
картица за документе који су шкартирани, обједињавање идентичних картица и
др.; рад са дневником измена).
3. „Унос архивског фонда и научно-информативних средстава за документе
на специјалним носиоцима” реализује следеће задатке: уношење општих података о филмским, фонографским, фотографским и видео збиркама, као и уношење
података о архивским јединицама из тих збирки; уношење података о коришћењу докумената; аутоматско креирање и вођење пасоша архива; креирање електронског архива за фотографије – дигитализација негатива, позитива и слајдова;
аутоматизација послова комплетирања архивских докумената и централизација
уноса документа. У оквиру овог подсистема налазе се научно-информативна
средства за документе на специјалним носиоцима којим се реализују следећи задаци: аналитички опис филмских, фонографских, фотографских и видео докумената; израда научно-информативних средстава (каталози, индекси, аналитички
инвентари, пописи); коректура постојећих картица, индексирање картица, избацивање картица за шкартиране документе, обједињавање идентичних картица;
претраживање информација.
4. „Опши пасош уједињених архива” извршава следеће задатке: вођење општих пасоша Уједињених московских државних архива; вођење општих пасоша
централних московских архива, вођење општих пасоша архива административних округа и преглед свих тих врста пасоша.
5. „Администратор база података” је саставни део читавог система који
обезбеђује извршавање следећих задатака: проверу и контролу база података;
унос података о корисницима односно креаторима система са њиховим јединственим именом и шифром; разграничење права доступности креаторима за одређене делове база података; измена параметара у програму; установљење права
доступности података на сваком нивоу за кориснике односно истраживаче;
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обезбеђење чувања, архивирања и обнављања података; штампање приручника,
статистичких табела, индекса и др.
Осим ових могућности система, радници (архивисти-информатичари) који
су савладали послове програмирања урадили су неколико мањих апликативних
програма као што је програм за рад у читаоници, библиотеци, финансијском пословању и др.
На крају је организован округли сто у просторијама ВНИИДАД-а на којем
је Владимир Петрович Козлов поставио питање учесницима да ли је семинар
био користан и да ли су они као организатори испунили наша очекивања. Сви
учесници су се захвалили на добрим предавањима и доброј организацији. Семинар је био одличан, поучан и врло потребан у данашње време када се због електронске обраде података настоји да се у читавом свету стандардизује, односно
уједначи начин рада на комплетирању, обради и коришћењу архивске грађе. Из
Архива Србије и Црне Горе на семинару су били Сузана Срндовић и Драгош Петровић.

