Јован П. Поповић

Јесења архивистичка школа – Трст 2009
У организацији Међународног института за архивску науку (MIAZ)
Трст–Марибор и сарадњи са Централноевропском иницијативом (CEI) и
другим институцијама у Трсту је одржана трећа етапа Јесење архивистичке
интердисциплинарне школе, 11–15. новембра 2009, у хотелу Аdriatico.
У школи је било 26 полазника из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Италије, Македоније, Малезије, Румуније, Русије, Србије, Словачке и
Словеније (из Србије: Татјана Мишић, Ивана Стојановић и Ана Кос; две учеснице са Косова и Meтохије: Меkај Špresa и Bekam Aliu). Великој заинтересованости архива за ILAS школу није се могло потпуно изаћи у сусрет, због
ограниченог броја места и недовољно електронске технике. Једном броју
заинтересованих кандидата омогућено је да о трошку Института присуствују
међународном архивском саветовању 19. Међународни архивски дан.
Институт је утврдио број места по принципу испуњавања услова и
благовременог пријављивања, узимајући у обзир процентуалну заступљеност земаља и методологију рада, док су национални архиви држава изабрали
полазнике. Правила школе су захтевала да полазници буду млађи архивисти, са неколико година радног стажа, који поседују пре свега заинтересованост, а онда стручност и амбиције за укључивање у најновија теоретска и
практична достигнућа архивистике. Услов је био и да се служе једним светским језиком, првенствено енглеским.
Приликом отварања школе присутне су поздравили представници:
Градске управе Трста, Универзитета у Марибору, проф. др. Дамир Борас,
Свеучилиште у Загребу, Јован Поповић, aдвокат из Београда, Antonio Dentoni
Litta, dr Grazia Tato, директор Државног архива Трста и други. Петер Павел
Класинц, директор Међународног института за архивску науку Трст–Марибор, представио је програм рада школе.
Предавачи Јесење архивске школе –Трст 2009, били су: dr Michael Cok
(Енглескa), dr Robert Nahuet (Канадa), dr Mihail Larin (Русијa), Јован П. Поповић (Србија), dr Francisco Aguado (Шпанија), мр Снежана Пејовић (Црна
Гора), dr Peter Pavel Klasinc (Словенија), др Андреј Рубаков (Белорусија), dr
Josef Hanus (Словачка), dr Marie-Claude Delmas (Француска), dr Каroly Kecskemeti (Француска), dr Miroslav Novak (Словенија) и mr Zdenka SemlicRajh (Словенија).
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Из круга занимљивих предавања издвајамо следећа: dr Miroslav Novak,
Проблеми архивске науке некада и данас; mr Zdenka Semlic-Rajh, Проблеми
развоја архивских дескрипта и тезаура; др Андреј Рубаков, Наука и методологија као потпора архивистици у Белорусији; dr Josef Hanus, Чување
архивских докумената конкретним хемијско-биолошким мерама; dr Mihail
Larin, Методологија чувања електронске архивске грађе и проблем електронског потписа. Мр Снежана Пејовић је изложила превод са италијанског језика софтвера за архивски опис Arianna 3 (тај програм користе сви
италијански историјски архиви).
Јован П. Поповић је говорио о архивском законодавству југоисточне и
средње Европе, са освртом на архивско законодавство Србије. Он је између
осталог нагласио да је архивско законодавство један од стубова успешне архивске делатности и да европске државе самостално уређују своја национална архивска законодавства. За израду архивских прописа државе се служе сопственим искуствима, научним достигнућима у овој области, искуствима других држава, препорукама МАС-а и др. Ради лакшег комуницирања, практичности и решавања стручних питања у оквиру МАС-а основана
је Регионална заједница архива Европе. Препоруке и друге акте из области
архивске делатности доноси светски скуп архивиста преко својих тела (конгреса, конференција и др.).
Настава се изводила на савремен начин, а укључивала је и размену мишљења о бројним нерешеним питањима у области архивистике. Предавачи,
из земље домаћина и других европских држава, били су стручњаци за поједине области архивске делатности. Њихова богата и донекле различита искуства у струци омогућила су да се у практичном смислу прихвате најкориснија и најбоља решења.
У дискусијама после предавања полазници школе су износили и супротна мишљења поткрепљена примерима из својих држава, односно архива, на основу којих су предлагали друкчија решења. У тим оквирима сви
полазници су били активни учесници, што је циљ оваквих школа – радионица. Сви полазници добили су сертификате о успешном завршетку школе.
Широк спектар тема о готово свим облицима архивске делатности
груписан је у две основне области: 1) улога и професионализам архивиста у
управљање електронским документима; 2) техничко-технолошка заштита свих облика архивске грађе.
Модерна организација администрације и електронско пословање повећавају изазове на пољу архивистике у 21. веку. Кључно питање је следеће:
на који начин и којом методологијом и технологијом треба штитити и чувати електронску грађу. Истакнут је и проблем електронског потписа.
Оцењено је да је микрофилмовање један од најпроверенијих и најсигурнијих система заштите архивске грађе.
Већи део предавања односио се на техничко-технолошку заштиту
електронских докумената како у редовним тако и измењеним условима. По-
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штовање међународних стандарда у архивистици, који треба да постану општи архивски језик свих архивских институција, оцењено је као императив.
Група предавача-сарадника: Antonio Monteduro, др Петер Павел Класинц, dr Grazia Tato, др Душа Крнел-Умеk, dr Karoly Kecshemeti и други, бавила се у оквиру радионице израдом Архивистичког речника.
Полазници су посетили Државни архив у Трсту и присуствовали скупу FIDA e SIDA – progeti archivistici Societa Dalmata di storia Patria-Roma, in
colaborazione kon Arcivo di stato atrieste. Снежана Пејовић је на том скупу
поднела излагање „Il lavoro di ricersa sul campo in Slovenia, Croazia, in Montenegro, in Serbia“ (предлог дугорочног пројекта).
Полазници школе присуствовали су конференцији 19. Међународни
архивски дани која је одржана у Трсту 8. i 9. октобра 2009. Одржано је више
презентација компјутерске и техничко-технолошке опреме и других стручних активности.
Предавачи су са полазницима ILAS школе посетили Државни архив у
Венецији, један од најстаријих и најочуванијих архива у Италији у којем се
чува архивска грађа од 12. века. У раскошном амбијенту предавање је одржала заменица директора Државног архива у Венецији.
Оснивање овакве школе оправдало је поверење не само за регион југоисточне и средње Европе, већ и за целу Европу и друге континенте, о чему
сведочи и број полазника.

