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Међународни архивистички стаж одржан у периоду 6. априла – 15. јуна
2005. окупио је представнике 30 земaљa: Пољске, Украјине, Јерменије, Словачке,
Чешке, Србије и Црне Горе, Луксембурга, Белгије, Аргентине, Норвешке,
Бугарске, Албаније, Мађарске, Француске, Италије, Кaнаде, Тогоа, Нигерије,
Сенегала, Буркине Фасо, Марока, Алжира, Туниса, Немачке, Шпаније, Малија,
Румуније, Либана, Хаитија, Коморанских Острва, укупно 41 учесник. Трошкове
боравка за већину полазника курса, па и за представника Архива Србије и Црне
Горе, сносила је француска влада, посредством Министарствa иностраних
послова Француске.
Скуп је званично отворила Martine de Boisdeffre, директорка Дирекције
француских архива, а бројни предавачи, њих око 60, били су не само из
Француске већ и из Велике Британије, Холандије, Немачке и Пољске. Сви
полазници имали су обавезу да припреме и изложе рад, а тема мог рада била је
приказ примене информационих технологија у Архиву Србије и Црне Горе. На
сајту Дирекције француских архива ускоро ће се наћи сви радови полазника
(http://www.archivesdefrance.gouv.fr).
Програм курса чинило је пет модула:
1) архивска служба и међународна сарадња;
2) преузимање архивске грађе;
3) обрада архивске грађе;
4) валоризација архивске грађе и приступ грађи и
5) заштита архивскe грађе.
Предавања су одржавана свакодневно, сем у време викенда и дана када је
организован обилазак архива1, као и током недеље предвиђене за практичан рад,
а трајала су од 9,30 до 17,30 са паузом од сат времена за ручак. За све који су то
желели, првог дана је организован тест из француског језика и били су
обезбеђени часови француског језика (око 15 сати распоређених у сеансе по 3

1

Поред организованих посета архивима у Прованси, полазници су обишли и више архива у
Паризу и у његовој непосредној близини (Архив Министарства војске, Архив Министарства
иностраних послова, Архивску службу при Министарству унутрашњих послова, Архив
банке Сосијете женерал, Народну библиотеку, Архив у Уазу и Архив у Есону).
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сата током прве три недеље). Једну недељу полазници курса провели су у
Прованси посетивши архиве у Оду, Тулузу и Тарну.

Архивска служба и међународна сарадња
У оквиру овог модула полазници курса упознали су се са историјатом
архивистичког курса2, активностима МАС-а, организацијом архивске службе у
Француској и другим земљама, разликама у погледу образовања архивиста у
различитим земљама, дискутовали о могућности образовања архивиста путем
интернета – упознали се са порталом PIAF и са активностима које треба обавити
током планирања пројекта.
Послови, интересовања и проблеми архивиста свуда су исти, без обзира на
географски простор на коме живе, па су образовање стручног кадра, заштита и
очување архивске грађе те обезбеђивање њене доступности истраживачима, као
и суочавање са новинама које доносе информационе технологије, питања са
којима се сви архивисти срећу. Отуда је важна свака међународна сарадња, како
билатерална тако и мултилатерална, без обзира на начин њеног остваривања:
путем семинара, конференција, конгреса, курсева, заједничких пројеката, или
виртуелним окупљањем уз помоћ интернета. То је и разлог што је управо
међународна сарадња била једна од првих тема о којој се разговарало.
Са организацијом и радом МАС-а3, као и са прокламованим приоритетима
за период 2004–2008. упознали су нас генерални секретар МАС-а Joan Van
Albada и Perrine Canavaggio, његова заменица. Приоритети МАС-а за период
2004–2008. јесу: шира промоција архива, електронски архиви и информатизација,
образовање архивиста (основно и продужено – стално), чување грађе и
превентивна заштита.
О историјату и организацији архива у Француској4 говорила је директорка
националног Архива Martine de Boisdeffre. Она нас је упознала и са пројектом
будуће зграде Архива5 која би требало да буде завршена 2009. године. Са
здањима у којима се Национални историјски архив налази још од 1808. године,
упознала нас је екипа запослених.
Приказ разлика у систему образовања архивиста, између осталих дао је и
професор архивистичке школе Hans Scheurkogel, који је и председавајући МАСове секције за образовање архивиста (SAE). Сходно његовом излагању, може се
уочити да постоје земље у којима унутар образовног система не постоји
усмерење за архивисте, па се знања за обављање послова архивисте стичу у
архивима и управа архива сама одлучује која су то знања потребна, а са друге
стране има и земаља као што је нпр. Немачка код којих је образовање архивиста
2

3

4
5

Aрхивистички курс постоји од 1951, а иницијативу за његово оснивање дао је Charles
Braibant, тадашњи директор Националног француског архива.
До детаљнијих информација о раду МАС-а може се доћи на сајту http://www.ica.org где се
између осталог налазе библиографије које је МАС израдио као и публикације: Comma и
Flash.
Детаљнији приказ организације архива у Француској дат је у часопису Архив, бр. 1–2, 2003.
Зграда је пројектована за 320 км грађе и очекује се да ће тај капацитет бити довољан да
задовољи потребе у наредних 30 година. У читаоницама нове зграде биће обезбеђено 310
места.
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централизовано. Кроз надалеко познату архивистичку школу у Марбургу пролазе
сви архивисти те земље. У неким земљама унутар универзитетског образовања
постоји усмерење за архивисте (Француска, Италија, Чешка и др.). Међутим, без
обзира на начин стицања знања начин рада архивисте је измењен у односу на
ранији период. С једне стране примена нових технологија изискује потребу за
новим знањима, а њима се може овладати једино у склопу тзв. континуираног
образовања, а са друге стране интензивирана је потреба тимског рада.
Образовање је битно не само за оне који раде у архивима, већ је неопходно
подићи ниво знања оних који раде у архивама државних установа и предузећа. У
Француској, Аргентини и Италији постоје средње школе за архиваредокументалисте, а колегиница из Румуније је навела пример тамошње праксе да
запослени из архива повремено одржавају курсеве запосленим у архивама
(регистратурама).
PIAF – Meђународни архивистички франкофонски портал настао je под
окриљем Међународног удружења франкофонских архивиста. На његовој изради
радила је екипа професионалаца, архивиста, информатичара, универзитетских
професора и специјализованих фирми из Француске, Швајцарске, Канаде,
Марока, Туниса, Сенегала и Либана. Циљ овог портала је омогућавање
континуираног образовања франкофонских архивиста који су због места свог
боравка изоловани и у немогућности да присуствују курсевима који се одржавају
на њима удаљеним локацијама, али и да се понуде преводи докумената који
постоје на другим језицима, а везани су за архивистичку праксу. Аутори портала
били су суочени како са географским различитостима тако и са различитом
публиком коју чине и почетници и искусни архивисти. Уз то још увек нема
одговора на питање да ли се овај портал може развијати тако да се преко њега
могу делити дипломе (нерешено је ко би дипломе потписивао и у којим би се
земљама оне признавале).
Портал још увек није доступан у пуној функционалности, а демо верзија се
налази на адреси http://www.piaf.demo.nuxeo.com. Током стажа полазницима је било
омогућено да се уз додељену шифру упознају са комплетним садржајем сајта, који
још није доступан широј публици, а који је знатно богатији од демо верзије.
Место националних архива у државној управи различито је у различитим
државама. У појединим земљама за архиве је надлежно министарство културе
(Норвешка, Италија, Сенегал, Немачка, Луксембург и др.), у другима је то
министарство унутрашњих послова (Чешка, Словачка, Румунија, Јерменија и
др.), а има и земаља у којима су архиви самостални и директно везани за владу
(Мали, Тунис, Украјина...). DAF – Дирекција француских архива једна je од
дирекција у оквиру Министарства културе.
У неким земљама, нпр. Француској и Белгији, наплаћује се истраживање,6 а
што се тиче вођења основних података о истраживачима, показало се да је пракса
углавном уједначена и да се у већини земаља од истраживача пре почетка
истраживања траже основни подаци. Међутим у Квебеку се од истраживача не
траже никакви подаци, чак се не тражи на увид ни лична карта, а образложење је
да се на тај начин поштује слобода сваког грађанина.
6

Наплаћивање се правда трошковима издавања магнетне картице и сл.
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У оквиру теме „планирање пројекта” полазницима курса указано је на
целине и податке које би добар предлог пројекта требало да садржи. Од података
то су назив пројекта, датум, руководилац пројекта, а од целина то су: снимак
стања, циљеви пројекта (општи и појединачни), који се резултати очекују,
оријентациони план извршења, који се утицаји пројекта очекују на шире
окружење, колики и који људски и материјални ресурси су потребни за
реализацију пројекта, преглед фаза реализације пројекта (шта ће бити обухваћено
којом фазом и у ком времену ће бити обављено), како ће се вршити евалуација
(научна, квантитативна, квалитативна, статистичка), а дате су и напомене о
начину презентације пројекта.

Преузимање архивске грађе
У оквиру друге тематске целине упознали смо се са праксом у Француској и
у Великој Британији у погледу поступака са оперативном грађом и грађом која
још није добила статус трајне, а разговарало се и о принципима селекције грађе.
До 1960. године архивисти у Француској су мало били укључени у
третирање оперативне грађе и грађе која тек треба да добије статус трајне.7 За
превазилажење ове празнине у раду помогла им је англосаксонска пракса са
којом се група француских архивиста упознала током стручних посета 1952.
године, а потом и 1961. и 1963, а шира архивска заједница Француске путем
чланака који су се појавили у часопису за архивисте непосредно после тих
посета. Обавеза архивиста према поменутој грађи касније је прописана
законском регулативом (1970, 1978. године).
Сходно поменутим законима, архивисти у Француској су обавезни да
контролишу чување грађе: оперативне на локацијама где она настаје, а међуграђе
у Архиву новије грађе у Фонтенблоу. Питању издвајања грађе у закону је
посвећена велика пажња и дат је прецизан опис процедуре од подношења молбе
до давања одобрења за издвајање. Повећана је одговорност администрације за
грађу коју ствара, а постојање листе категорија материјала прописано је као
неопходно.
Због пораста броја докумената, дематеријализације радних процедура и
рањивости нових медија досадашња укљученост архивиста у бригу о оперативној
грађи и међуграђи није више довољна. Уз образовање и помоћ коју су до сада
пружали запосленим у регистратурама, неопходно је да архивисти надгледају
стварање докумената. Уз то, хетерогеност међуграђе све је већа, па је било
неопходно да се појави нова законска регулатива. Циркуларом премијера 2001.
године, који се односи на грађу која још није добила трајан статус, узети су у
обзир еволуција архивистичке теорије (правила о регистратурском пословању) и
промене у пракси (завршетак праксе предархивирања у Фонтенблоу, развој
архива на новим медијумима...). Постављене су основе будуће праксе која између
осталог подразумева да се брига о међуграђи пренесе на ствараоца, што за
досадашњу праксу у Француској представља велику промену. Сходно овом
7

За термин „archives intermédiare” нисам успела да пронађем адекватан превод. Директан
превод био би међуграђа, а ради се о грађи која још није добила статус трајне – архивске
грађе. У наставку текста за такву грађу коришћен је термин „међуграђа”.
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циркулару архивисти су одговорни за чување електронског докумената, а DAF
установљава листу категорија материјала у сагласности са ствараоцем грађе и
одобрава издвајање грађе. Сервис међуграђе има обавезу евидентирања међуграђе и
креирања пописа. Приступ документима могућ је преко сервиса за међуграђу.
За разлику од Француске, у Националном архиву8 Велике Британије чува се
грађа настала у раду свих министарстава па тако и министарства спољних
послова, министарства одбране и министарства финансија. У њему се чува и
грађа Службе безбедности.
Напори Националног архива усмерени су на ширење утицаја путем
саветодавне активности у погледу поступања са оперативном грађом и примене
нових закона о приступу информацијама и о заштити личних података. Новим
законом о приступу информацијама није тако стриктно одређено време током
кога се грађа не може консултовати. Омогућено је да се информације траже
директно од министарстава и знатно пре истека рока од 30 година после
стварања, што до сада није било могуће.
У погледу обима грађе и у Великој Британији је забележен огроман пораст
продукције докумената,9 па тако постоје подаци да је у пероду 1970–1974. у
једном министарству практично удвостручена грађа. На основу студије рађене
1997, а у вези са третманом оперативне грађе и међуграђе, дошло се до податка да
само једна трећина те грађе добија статус архивске, те да трошкови селекције по
метру имају распон од 8 до 80 фунти, а да у просеку износе 19 фунти.
Као и сви архиви и TNA има два основна циља: контрола и смањење
огромне количине папира насталог после 1970. године и припрема поступака за
архивску грађу у електронском облику сходно опасностима које коришћење
електронског документа доноси. Електронски документ је осетљивији од
папирног, лако се уништава, теже се утврђује његова аутентичност, зависи од
софтверско-хардверске платформе која се користи и др. Стога је битно
успостављање адекватног система архивирања електронског документа, па је
1999. године енглеска влада одлучила да од 2004. сва грађа која настаје радом
министарстава мора бити у електронском облику. Дозвољава се коришћење
папирног отиска, нпр. ради провере, али се чување мора вршити у електронском
облику што условљава да се селекција грађе искључиво врши у електронском
облику. То је био разлог због кога је 2000. године публикован детаљан план
акција које треба спровести ради успостављања електронске архиве. Оцењен је
велики број софтвера који подржавају архивирање електронских докумената
(electronic records management). Досадашњи резултати су задовољавајући, иако су
пролонгирани рокови у успостављању електронске архиве свих министарстава.10
Појава електронског документа доноси знатне измене у традиционалном
систему селекције грађе. Више се не саветује да се за прву тријажу докумената
8

9

10

Спајањем PRO-а и Комисије за историјске рукописе, 2003. оформљен је Национални архив
(TNA) који је, као што је то био случај са PRO-ом, под ингеренцијом Министарства правде.
Иначе, у Великој Британији постоје и Национални архив Шкотске и Архив Северне Ирске.
Постоји више разлога евидентираног пораста количине докумената, а једно од основних
објашњења је употреба копир машина.
Очекује се да ће сви послови прилагођавања бити завршени до пролећа 2006.
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сачека 5 година, као што је до сада била пракса, јер чување електронског
документа за разлику од чувања папирног документа изискује значајније
трошкове. У том смислу напори TNA усмерени су да се прва селекција
докумената заснива на доброј листи категорија, узимајући у обзир примарне и
секундарне вредности документа. Такође, TNA покушава да на мање од 10
година скрати период после којег се грађа предаје архиву, а за службе код којих
је то због њихових пословних активности немогуће тежи се да се стандарди
чувања електронског документа усагласе са оним који се примењују у архиву.
Aдреса TNA сајта је http://www.nationalarchives.gov.uk.
Кад је реч о веб сајтовима, TNA је отпочео са архивирањем сајтова
најважнијих министарстава и то ће убудуће радити сваких шест месеци.
Rosine Cleyet-Michaud је говорила о Приручнику за селекцију11 грађе који је
презентован на конгресу МАС-а у Бечу, а који је до 30. јуна 2005. био доступан
на сајту MАС-а за све сугестије и примедбе. Ради се тексту чији је циљ да пружи
помоћ како архивистима тако и архиварима у регистратурама. Наиме, у 20. веку
интензивирана је потреба селектовања грађе јер је продукција докумената
достигла енормне размере. Комитет за процену грађе, основан при МАС-у 2000.
године, сада броји 10 чланова а од оснивања се састао три пута. Од првог
састанка истакнута су два циља комитета: реализација библиографије о
селекцији и израда приручника. И библиографија и предлог приручника
доступни су на сајту МАС-а (http://www.ica.org/cap).

Обрада архивске грађе
Унутар овог модула обрађени су: стандарди за опис грађе, израда и
дисеминација информативних средстава, промене које су донеле информационе
технологије, е-администрација и третман електронског документа у Француској,
те архивирање докумената у електронском облику.
После уводног предавања о стандардима, врстама стандарда и о начину
доношењу нових, чији је циљ био да се полазници курса заинтересују за
стандарде и охрабре да активније учествују како у њиховом доношењу тако и у
имплементацији установљених стандарда, разговарано је о МАС-овим
стандардима ISAD(G) и ISAAR(CPF).
Сходно исказима полазника стажа, генерално се може рећи да до сада
стандард за опис архивске грађе није примењиван у већини земаља. Док се у
Француској он увелико користи, повремено се одржавају и дводневни курсеви за
архивисте, у неким земљама је стандард тек преведен (нпр. Румунија), а било је и
полазника који су на курсу први пут чули за стандард (нпр. Мали).
Развој информационих технологија омогућио је да истраживач не мора
нужно бити везан за читаоницу архива. Постојање копија информативних
средства на интернету смањују време које истраживач проводи у архиву и
омогућава му да се максимално припреми за истраживање, што значи да већ код
куће може да припреми прецизна питања за раднике у читаоници али и листу
онога што жели да прегледа и да, уколико одређени архив то практикује,
11

Овде је коришћен термин селекција, док је током предавања коришћен термин „евалуација”
што подразумева и давање вредности, тј. селекцију и одређивање рока трајања.
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унапред, пре доласка у архив, наручи грађу. Стављање копија информативних
средстава на интернет је први корак у олакшавању истраживања, а данас се уз то
истраживачима нуди и преглед скенираних докумената.
Док поједини архиви у Француској тек отпочињу са масовнијом
дигитализацијом, има и оних који већ нуде велики број скенираних докумената
на интернету. У Архиву Савоје се још од 2003. године активно баве скенирањем
докумената и сада је на интернету доступно око 1,3 милиона докумената. Ова
количина докумената заузима меморију од 500 GB и чини сајт Архива Савоје
једним од највећих архивских сајтова у Француској. Због великих средстава
уложених како у развој тако и за текуће одржавање сајта, за истраживање путем
интернета, тј. за истраживање од куће, тражи се одређена надокнада.
У Архиву Савоје користе специјализовани софтвер који подржава неколико
пословних процеса: опис докумената, рад депоа и рад читаонице. За израду
појединих инвентара користили су базе Eхcel и Access, а од формата дигиталних
слика доступних на интернету користе jpg и png. На сајту се нуди листа
инвентара у HTML формату, а сваки појединачни инвентар дат је у формату pdf.
Преузимање инвентара са интернета је слободно, али даље дистрибуирање није
дозвољено.
Од инвентара које нуде има и оних који одговарају, али и оних који не
одговарају стандарду ISAD(G). Било би потребно много времена да се сви
инвентари усагласе са стандардом ISAD(G), па је стога одлучено да се и копије
оних који нису усаглашени одмах ставе на интернет.
У разматрању израде информативних средстава било је речи о могућем
избору софтверских пакета. Кад је реч о припреми јасно је да опис треба тако
креирати да приступ документу или групи докумената буде што лакши. То се
обезбеђује израдом индекса и структуираним прегледом грађе. При изради
информативних средстава могу се користити едитори текста, едитори ХML
формата и документациони софтвери. У Француској је све чешћи едитор текста у
оквиру пакета Open Office12. Он је бесплатан, лак за коришћење, практичан за
уводне напомене и има могућност аутоматског креирања индекса. Међутим,
структура документа формирана унутар Open Office-а губи се при експорту
података. Уколико се користи едитор ХML формата, а као пример је узет XMetal,
информације су структуиране сходно дефинисаној и усвојеној DTD-EAD
структури, могуће је индексирање, али неопходно је познавање израде DTD–
EAD. Уз то, треба имати на уму да једна лиценца XMetal-а кошта 400 евра. Као
примери коришћења документационих софтвера укратко су нам приказани
софтвери: Cindoc, Arkhéia, Gaia, Avenio и Thôt. Све њих карактерише
структуираност информације коју нуде и могућност индексирања. Експорт који
поштује DTD–EAD шему могућ је код пакета Arkhéia и Gaia, а штампа
информативних средстава могућа код софтвера Gaia, Avenio и Thôt. Предности
коришћења пакета Arkhéia и Thôt су у томе што за то нису потребна посебна
знања.

12

Током посета архивима на више места нам је указано на опредељеност да програмски пакет
MS Office, који се углавном користи, замени Open Office.
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Током 2005. године Дирекција француских архива отпочела је
верификацију компатибилности постојећих софтвера са ISAD(G) и ISAAR(CPF)
стандардом, те утврђивање могућности директног експорта и импорта података у
EAD, а резултати који се очекују 2006. године биће публиковани.
У оквиру теме „израда и дисеминација информативних средстава, промене
које су донеле информационе технологије” представљен нам је и Архивски
центар за грађу бивших колонија – CAOM (Centre des archives d'outre-mer) и
његова пракса.
У овом Архиву, основаном 1966. године, чува се грађа некадашњих
колонијалних управа од 17. до 20. века односно делови грађе из бивших колонија
и Алжира која је настала пре њиховог осамостаљивања, а на основу конвенције о
начину поделе грађе потписане 1964. године. Укупна количина грађе је 37 км, а
поред тога CAOM има и око 60.000 планова и 80.000 фотографија. У њему
постоји неколико читаоница: класична са 74 места, мултимедијална са 12,
микрофилмска са 14, а за истраживаче је обезбеђен и приступ интернету у сали
са 5 места.
У CAOM-у је доскора истраживање грађе било доста отежано будући да су
имали само по једну копију информативних средстава и то углавном руком
писаних или куцаних на машини. Прошле године отпочео је пројекат чији је циљ
да се олакша истраживање грађе која се чува у архиву, тј. да се обезбеди
истраживање без боравка у читаоници Архива, тако што ће се преко интернета
најпре омогућиту приступ општим подацима о фондовима, потом
информативним средствима, а затим и скенираној грађи. У плану им је и
имплементација стандарда ISAD(G) и омогућавање преноса у XML формату.
Предвиђено је да се овај пројекат заврши 2008, али, према речима предавача,
новца нема довољно па ће вероватно доћи до померања рокова. Први резултати
се већ могу видети на њиховом сајту, а то су приступ општим информацијама о
фондовима и преглед базе података са матичним подацима. Адреса сајта је
(http://www.archivesnationales.culture. gouv.fr/caom/fr/). Критеријум избора грађе
за дигитализацију био је најкоришћенија грађа, а код њих су то матични подаци
и катастарски планови.
Проценат учешћа електронског документа у администрацији је све већи.
Стога се може чинити чудним да количина докумената на папиру не опада.
Разлоге за то треба тражити у непостојању законске регулативе,
некомпатибилности информационих система, а често и у непостојању
одговарајућих рачунарских мрежа. Поред тога, не треба изгубити из вида да цена
одштампаног примерка није велика, а да постоји навика коришћења папирног
документа.
Што се тиче државне политике у погледу електронске администрације,
основана је Агенција за развој електронске администрације која се брине о
стратешким основама тзв. дематеријализације документа. Препоручује се
коришћење стандардних и тзв. невласничких формата који су отворени и чији је
експорт лако могућ, али тако да се одржи почетно јединство структуре и
садржаја електронског документа. При избору медијума за чување има се у виду
неколико критеријума: трошкови, меморијски простор који се захтева и брзина
одзива на упит. За мале обиме користи се оптички диск, док се за веће обиме
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користе резервни дискови, а чување записа је дуплирано и физички се налази на
раздвојеним локацијама.
За све електронске документе неопходни су метаподаци (подаци о
подацима) јер без њих они накнадно неће бити разумљиви у погледу садржаја,
описа, структуре, начина и услова коришћења. У моменту креирања уносе се
основни метаподаци који се током животног циклуса електронског документа
морају допуњавати. Основни правци су јасни: форма документа и протоколи за
пренос података морају бити дефинисани, али проблеми настају већ код прве
миграције података. С једне стране мигрирани документ се по закону мора
сматрати оригиналом, после миграције једино је он и даље читљив тј. доступан,
а сама миграција практично подразумева измену документа и првобитни (прави)
оригинал је у ствари изгубљен.
Различитост природе архиве у електронској форми у односу на папирну
испољава се не само у појавном облику тј. медијуму и у различитом волумену,
већ и у јасном раздвајању типа електронског документа а сходно томе и
постојању различитих формата за текст, слику, базе података. При томе и
формати и медијуми се током времена мењају и инсистирање на трајно добром
решењу није могуће, па је и то разлог због кога је постојање метаподатака
значајно.
Као пример третирања електронске грађе у архивима дат нам је Архив у
Фонтенблоу који прикупља грађу у електронском облику још од 1978. године.
Додуше ради се само о статистичким подацима и пописима, за које, по речима
нашег предавача, нема превише интересовања, а до недавно сходно прописима та
грађа није ни била доступна.
У Министарству за културу и комуникације, у оквиру Националних архива,
основан је у Фонтенблоу сервис Constance (CONServation et Traitements des
Archives Nouvelles Constituées par l’Electronique) – Чување и третман нове архиве
настале уз помоћ рачунара. Основне функције овог Сервиса су: образовање,
помоћ и савет особљу задуженом за трајно чување тј. запосленим у архивима;
интеграција новопреузете грађе; предузимање акција ради обезбеђивања трајне
сталне доступности и читљивости преузетих електронских докумената. Сервис је
прописао препоруке за припрему предаје грађе у електронском облику и
неопходну пропратну документацију. Установљавање листе категорија
регистратурског материјала за електронски документ сматра се неопходним, а у
оквиру класификационог плана треба наводити шта је у електронском облику.
Било је речи о медијумима за чување података и о потреби миграције
медијума. Када се говори о CD-овима то треба радити најкасније сваких 5 година
од иницијалног уписа, а препорука је да се копирање врши сваких 2 године без
обзира на дужи рок трајања који произвођачи CD-ова наводе у пропратној
документацији.

Валоризација архивске грађе и приступ грађи
У склопу предавања о архивима и историјским истраживањима истакнута је
потреба да резултат рада архивисте превасходно треба да буде добро
информативно средство којим ће се истраживачима архивске грађе омогућити и
олакшати истраживање те да, сходно томе, архивисти не треба да се баве
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историјским истраживањем, без обзира на формално образовање које поседују,
па и у случајевима када су завршили студије историје. Задатак архивисте је да
упозна корисника са грађом тј. да направи информативно средство и да га
дисеминује, а не да разматра контекст и бира најважније у грађи.
У недостатку „правих” информативних средстава у читаоници архива,
треба понудити ма каква, па макар се радило само о пописима који су стигли
приликом предаје грађе, а уз уобичајена информативна средства истраживачима
треба понудити и додатне изворе, односно „отворити прозор” и ка другим
изворима који не постоје у архиву.
Профил и број посетилаца архива није статична категорија. Педесетих и
шездесетих година прошлог века, када је први пут уочен нагли пораст посета
архивима, публику су чинили углавном аматери и старија популација.13 Тренд
пораста одржан је до данас па се стога предузимају акције да се притисак на
читаоницу смањи.14 Могућа решења су израда летака15 који се бесплатно деле у
читаоници или дигитализација најтраженијих докумената и њихово стављање на
интернет.
С друге стране, напори архива у Француској усмерени су на анимирање
оних који не спадају у редовне посетиоце архива и у том циљу издају се тематске
брошуре националног архива,16 организују дебате, „отворена врата”, „кафеи за
историју,”17 дани културног наслеђа.18 Организовање изложби архивских
докумената је такође прилика да се привуче шира публика. При томе, увек се
води рачуна о природи архивских докумената која је таква да, за разлику од
уметничких, она нису иницијално стварана за изложбу па њихов садржај обично
има већи значај од визуелног приказа. Стога је неопходна њихова дубља анализа
и појашњење путем легенди, а дужина легенди мора бити пажљиво балансирана
како изложени документ не би „нестао” у опису, што се дешава када се користе
предугачке легенде. Осетљивост архивских докумената је велика и препоручује
се коришћење копија кад год је то могуће.19 На изложбама се препоручује и
коришћење неархивске грађе и успостављање дијалога са музејским
експонатима, костимима и сл., коришћење видеобим-а, а кад год је то могуће
треба мењати сценографију изложбе.20
13

14

15

16

17
18

19
20

Велики проценат посетилаца француских архива данас чине генеалози.
Пораст публике утиче на рад читаонице и потенцијално ствара проблеме: обезбеђивање
додатних места, пролонгирање времена чекања на грађу, а компликованост инвентара за
поједине категорије корисника изискује додатни напор запослених.
Садржај летака може бити кратко генерално упутство како отпочети истраживање, како
отпочети генеалошко истраживање и сл. Садржај може бити и тематско упутство нпр. за оне
који би желели да истраже историјат неке установе или предузећа, или историјат неког
покрета и сл.
Те брошуре немају дефинисану динамику излажења, униформне су величине, погодне за
смештај у фасциклу и креирање албума. Коштају 50 центи, а продају се на новинским
киосцима.
У кафеу се организује разговор и дискусија на неку тему из историје.
Дани културног наслеђа одржавају се сваке године. Теме се стално мењају, а прошле године
је то била наука и техника.
Постоје ситуације када је пожељно изложити оригинал, јер он увек изазива веће емоције.
Потребно је мењати сценографију, тј. мењати распоред паноа.
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Едукација је сегмент рада којем архиви у Француској поклањају велику
пажњу. Увођење едукативних сервиса отпочело је још 50-их година прошлог
века, значајније се интензивирало 90-их, а од 2000. године овај сервис имају сви
обласни архиви. Фактори који су битни за успешну реализацију едукативне улоге
архива јесу: дефинисање запослених који ће се тим бавити,21 обезбеђивање
простора, дефинисање старосне доби публике којој се архив обраћа а сходно
томе одређивање тема које ће се обрађивати и припрема едукативног материјала,
успостављање контаката са школама, креирање календара односно распореда
рада радионица, планирање буџета. Када се обезбеде сви предуслови и када
сервис почне са радом треба стално имати на уму да је он допуна а не замена
редовног образовања тј. школског часа, те да радионице треба одржавати током
школске године, али у време ваншколских активности. Наравно, правовремено и
редовно обавештавање о распореду и темама се подразумева.
Анкета о едукативним сервисима у архивима коју је 2004. године радила
Дирекција француских архива доступна је на адреси:
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/valorisation/rapport%20enquete.pdf.
Током стажа било је речи и о комуникацији са публиком и напорима који се
улажу на изналажењу новина у привлачењу пажње јавности. Крајњи циљ је
привући што већу публику која ће, уз бесплатну доставу информатора о
планираним темама предавања или изложби, постати верна и која ће са
нестрпљењем очекивати сваки нови догађај у архиву. У француском архиву
пракса је да се информатори шаљу свима који то желе, али се зато адресар за
слање позивница22 крајње пажљиво формира сходно теми која се обрађује.23
У склопу ове приче интересантан је сајт http://www.histoire-image.org на
коме се за сваку слику која се на њему налази даје историјски контекст и опис
шта представља: период и личности, а дата је и анализа слике. Од тих слика
свако може да креира свој албум или уради семинарски рад. Сајт се месечно
допуњава.
У свим акцијама које се предузимају ради популаризације архива постојање
логотипа је веома битно. Логотип је почетни ниво визуелне идентификације
архива и свака изложба, сајт, летак, каталог требало би да га имају. У циљу
популаризације архива могу послужити и ситни предмети на којима ће се наћи
копија целог или дела документа или логотип (разгледница, букмарк, календар,
оловка, гумица, кишобран, каиш, фасцикла, кеса, коверта и др.).
21

22

23

У појединим архивима у Француској су приликом формирања едукативних сервиса
ангажовани нови радници наставничког профила, а у појединим су за те послове задуживани
постојећи запослени.
Креирање више различитих група унутар адресара (штампа, институције, појединци...)
омогућава слање различитих позива за исто догађање.
Акције које се предузимају нису ограничене само на добру организацију окупљања поводом
одређених догађања у архиву. Тако нпр. Француски национални архив има уговор са једном
кабловском телевизијом на којој се сваки дан даје кратак журнал који има за тему неки
историјски догађај, личност или место. Поред тога Архив „размењује услуге” са листом
Метро који свакодневно излази у Паризу и који се бесплатно дели у метроу. Размена услуга
се састоји у томе што се у Метроу најављују догађања у Архиву, а за узврат Архив једном
месечно, обично поподне, организује обилазак појединих депоа за групу од максимално 30
особа које је изабрало уредништво часописа.
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Заштита архивске грађе
Модул „Заштита архивске грађе” обухватио је следеће теме: план за
ургентне ситуације, Плави штит и програм IFLA–PAC. На примеру Народне
библиотеке Француске, полазницима су приказани поступци и процедуре које се
спроводе приликом микрофилмовања и дигитализације.
Уништавању архивске и библиотечке грађе изазваном како природним
катастрофама (поплаве, пожари, урагани, земљотреси и др.) тако и катастрофама
које човек сам иницира: ратови, тероризам, вандализам – често се не посвећује
довољна пажња. Обично се о томе размишља тек накнадно, када је већ касно и
када је велики део архивског или библиотечког материјала бесповратно
уништен.24 Говорећи о потреби израде плана за ургентне ситуације предочено
нам је да у већини институција не само да план не постоји, већ су и накнадне
активности углавном стереотипне и нису добро осмишљене (све се своди на
показивање поплављених депоа).
План у случају кризних ситуација мора имати свака установа па тако и
архиви и библиотеке. План омогућава да се сви припреме за ванредне околности
како би штета била што мања. Основни подаци које сваки план мора да садржи
јесу: број зграда које припадају одређеној институцији, анализа сваке
појединачне зграде (старост, локација, близина осталих зграда и њихов значај),
листа ризика. Такође, важно је одредити где ће се у случају потребе вршити
евакуација и где ће се евентуално вршити рестаурација, а приоритет спасавања
грађе мора бити унапред дефинисан. Мора бити дефинисано ко ће све користити
план, а све информације дате у плану морају бити јасне, кратке и прецизне јер се
план користи у ситуацијама када лако може да завлада паника. Неопходна
помоћна опрема која ће се користити у случају ургентних ситуација такође мора
бити набављена.
Активности организације IFLA на програму PAC – Preservation and
conservation (Заштита и конзервацијa) отпочеле су 1984. године током једне од
редовних годишњих конференција. Циљ програма је да се обезбеди да сва
архивска и библиотечка грађа буде заштићена и доступна што је могуће дуже без
обзира на медиј на коме се налази. За остваривање постављених циљева
организовано је шест регионалних центара. Центар за источну Европу налази се
у Москви (сајт http://www.libfl.ru). Билтен програма PAC излази три пута
годишње и бесплатан је.
Плави штит чине четири невладине организације: МАС, ИКОМ, ИКОМОС
и ИФЛА25 чиме су повезана знања и искуства оних који се брину о културном
наслеђу, а заштита културних добара је управо мисија Плавог штита. Заштита се
обезбеђује координацијом превентивних мера с циљем да се у случају потребе, у
ургентним ситуацијама, адекватно реагује26.

24
25

26

Ана Чајка из Пољске говорила је о погубним поплавама које су 1997. захватиле Пољску.
ICA – International Council on Archives, ICOM – International Council of Museums, ICOMOS –
International Council on Monuments and Sites, IFLA – International Federation of Library
Associations and Institutions.
Плави штит називају и Црвеним крстом на пољу културних добара.
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У Народној библиотеци Француске27 (http://www.bnf.fr), која је на новој
локацији отпочела рад 1984. године, постоји 10 читаоница.28 Укупан капацитет
читаоница је 1640 места, а могу их користити све особе старије од 16 година. Поред
уобичајеног разгледања зграде, за нас је током једног преподнева одржано
предавање о микрофилмовању и дигитализацији. Стандард чувања микрофилма који
се поштује у библиотеци је следећи: температура за смештај црно-белог филма је
око 20◦ C, а за филм у боји око 2◦ C; влажност ваздуха се креће око 40% +/- 5%, а
кутије микрофилма направљене су од неутралног картона. Мастер копија се чува
увек одвојено од осталих и користи се само изузетно, ради креирања нове копије за
даље копирање. Било је речи и о различитим типовима камера (за микрофилмовање
и тзв. хибридним за микрофилмовање и скенирање), читача (рефлексни и
транспарентни) и штампача. У BNF раде и микрофишеве са 1, 49 или 98 снимака.
У библиотеци раде и скенирање папирног документа и микрофилма, а
формати дигиталног документа су tiff, jbig и jpg. Проценат компресије29 креће се око
60%, а резолуција од 200 до 400 dpi. Уз све дигиталне документе воде
библиографске податке (назив, аутор, датум и др.) и техничке метаподатке
(резолуција, тип компресије, датум, тип скенера и др.), а када се за резервне копије
користе CD-ови обавезно се чува и верзија програма који је коришћен за њихово
нарезивање. Препорука је да се обезбеде стабилни услови чувања (у BNF
температура на којој се чувају CD-ови је до 18 0C а влажност око 40% ), и да се
резервне копије које се чувају на CD-овима копирају сваке друге године.
Полазницима је скренута пажња да CD-ове треба чувати у вертикалном положају, а
да се у случају потребе чисте у смеру од центра ка периферији, никако кружно.
Током недеље предвиђене за практичан рад поједини полазници курса
вршили су истраживања по жељеним темама. Већина је одабрала Министарство
иностраних послова у Паризу, тј. Дипломатски архив, али је било и оних који су
се определили за истраживање ван Париза. Тако је једна група посетила Екс у
Прованси ради истраживања грађе бивших колонија, а друга група обишла је
обласни архив у Марсеју. За стажисте који нису вршили истраживање грађе
организоване су посете Архиву савремене грађе у Фонтенблоу, Архиву
документационог центра при Министарству одбране у Иврију, конзерваторском
атељеу Француског националног архива, а сходно показаним интересовањима,
једна група ових стажиста ангажовала се у припремама за израду терминолошког
речника.
Стаж је званично затворен на истом месту где је било и отварање, у башти у
кругу Архива. Директорка Дирекције француских архива поздравила је све
присутне, доделила дипломе о похађању и пожелела да наставимо сарадњу како
са колегама из Француске тако и међусобно.
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Библиотека је позната и под називом Библиотека Франсоа Митеран.
Постоје посебне читаонице за област филозофије, историје, права, економије, политике,
науке и технике, литературе и уметности, аудиовизуелна читаоница и читаоница за
библиографије.
Мастер копија се ради у tiff формату без компресије.

