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Ново програмско решење за подршку
рада читаонице Архива
АПСТРАКТУМ: Овај рад има за циљ да опише могућности новог програмског решења намењеног праћењу рада читаонице Архива тј. евидентирању истраживача – корисника архивске грађе
и тема њихових истраживања као и евидентирању за ту намену
коришћене архивске грађе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: читаоница, евиденција истраживача, коришћење архивске грађе, примена информационих технологија.
Евидентирање података о истраживачима архивске грађе, темама
истраживања и о архивској грађи коју су истраживачи користили у Архиву
Србије и Црне Горе обавља се уз помоћ рачунара од 1991. године. Степен
развоја информационих технологија у време зачетка коришћења рачунара
за ову намену утицао је на избор DOS оперативног система и програмског
пакета dBASE III PLUS. Организација података била је једноставна и за меморисање података била је коришћена једна .dbf и једна .dbt датотека.
Током експлоатације уочени су недостаци претходног решења како
због саме организације података и недостатка било какве програмске подршке у виду .pgm датотека тако и због чињенице да је тежиште било углавном на праћењу општих података о истраживачима и темама истраживања,
с циљем да се ти подаци периодично публикују и да се публикације користе
у читаоници Архива као информативно средство. Што се тиче осталих података, тј. оних о коришћеној грађи, може се рећи да су били уношени, али
будући да је за смештај коришћено тзв. мемо поље, било је немогуће да се,
у случају потребе, жељени податак пронађе у прихватљивом временском
интервалу, нарочито са становиштa данашње примене SQL упита, када се
резултат добија готово тренутно. Поред тога, у мемо поље је могуће сместити до 5.000 карактера, што се у практичном раду, у појединим случајевима, показало недовољним. Све то створило је потребу да се пројектује ново
решење, које се није ограничило само на реорганизацију података и пребацивање на нов оперативни систем, већ је обухватило и нове модуле. Тако се
олакшава вођење уобичајених статистика о броју посета, количини издате
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грађе, сврхама истраживања, образовној структури истраживача и сл. Новим решењем омогућено је да се на лак начин дође до података о коришћеној грађи, а престаје и потреба за вођењем тзв. матичних листова корисника, јер се они сада могу аутоматски генерисати из формиране базе података.
Апликација ради под оперативним ситемом Windows 95/98, користи
програмски пакет MS Access97 и програмске језике VisualBasic i SQL, а њено покретање могуће је било из Windows менија Programs, било уз помоћ
пречице са радне површине. Изглед главног менија који се добија након покретања апликације приказан је на слици 1.

слика 1

Пословни процеси који чине окосницу ове апликације су: пријављивање корисника; коришћење архивске грађе тј. праћење издатих реверса и
вођење дневника рада читаонице; и израда прегледа, а групе послова “Фондови и збирке”, “Тренутно отворени прозори” и “Помоћ” служе као потпора
у раду .
Група послова, у главном менију означена као “Пријава”, намењена је
уносу, ажурирању и претраживању података који се налазе у штампаном
обрасцу “Пријава за коришћење архивске грађе”. Наведени образац попуњава сваки истраживач пре него што добије дозволу за истраживање архивске грађе у Архиву Србије и Црне Горе. Послови који се могу обавити
унутар ове групе су: формирање и ажурирање пријаве и индексирање пријава односно тема истраживања. На слици 2 приказан је изглед форме за
формирање, ажурирање и претраживање пријава.

слика 2
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Група послова означена у главном менију као “Коришћење аг” обухвата евиденцију коришћења архивске грађе тј. праћење података из реверса којим се истраживачи задужују за преузету архивску грађу и вођење
дневника рада читаонице. Изглед форми за унос, ажурирање и претраживање реверса и дневника рада дат је на сликама 3 и 4 респективно.

слика 3

слика 4
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Дневник рада је опција намењена свакодневном вођењу евиденције о
посећености читаонице и коришћеној грађи. За сваког посетиоца читаонице
уносе се подаци о архивској грађи и информативним средствима који се
током истраживања користе. Обезбеђена је програмска подршка проналажењу броја пријаве на основу унетог презимена или дела презимена
истраживача и проналажењу тренутно активног реверса којим је одређени
истраживач задужен.
Пошто се исте форме користе и за унос и ажурирање и претраживање,
након првог појављивања форме дозвољен је само преглед и претраживање
података, а унос и ажурирање врши се уз помоћ тзв. командних дугмади
које свака од поменутих форми садржи. Кликом на одређено командно дугме започиње одређена програмска акција, па тако дугме “додај” отвара
форму са празним пољима за унос података; “измени“ омогућава приступ
пољима ради измене њиховог садржаја; “обриши” трајно брише из базе
податке који су приказани на екрану у тренутку клика на дугме; “потврди“
ажурира табеле са новоунетим/измењеним подацима; “поништи” поништава све измене учињене у последњој акцији додавања односно измене
података.
Функција дугмета “тражи“ унеколико је специфична, јер се њиме
отвара помоћна форма која омогућава унос критеријума претраживања базе
података. Могуће је претраживање податка из базе по сваком пољу које се
налази на форми са које је ово дугме активирано и то по целокупном садржају и по делу садржаја поља. Уколико се претраживање врши по делу
садржаја поља омогућен је избор позиције дела унутар поља: на почетку,
крају или на било ком месту унутар садржаја. Приказ података добијених
претраживањем може бити појединачан или у облику листе, што зависи од
тога да ли је корисник изабрао да резултате упаривања са наведеним критеријумом приказује, почевши од првог записа један по један или да одједном
прикаже све записе који испуњавају задати услов. Ако је приказ претраживања листа, даје се и податак о укупном броју пронађених записа у
бази података по траженом основу.
Мени “Прегледи – текућа година“ омогућава преглед индекса,
матичних листова сваког истраживача и преглед посета читаоници Архива
за дефинисани период. У менију је понуђен избор врсте индекса (именски,
тематски, географски и институционални), чији се збирни преглед жели.
Збирни преглед индекса садржи следеће податке: број пријаве, тема и
индекс. Појединачни прегледи индекса омогућени су преко форме за унос и
ажурирање индекса.
Повезивањем података који су претходно унети у базу коришћењем
већ описаних опција: унос пријава, реверса и дневника, те преузетих података о називу и броју фонда, створена је основа за генерисање матичног
листа корисника са истим подацима и структуром која је и до сада била уобичајена у раду читаонице. За добијање прегледа матичног листа неопходно
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је изабрати истраживача чији се матични лист жели и одлучити се за преглед коришћене архивске грађе или преглед коришћења информативних
средстава, библиотечког материјала и сл. Изглед дела матичног листа којим
се даје преглед коришћења архивске грађе дат је на слици 5.

слика 5

Облик који се користи за приказ статистичких података везано за рад
читаонице названа “Посете” приказан је на слици 6. За дефинисано време
могуће је добити податке: број посета истраживача (укупно и по групама:
домаћи и страни истраживачи), укупан број истраживача, број истраживача
по држављанствима, број истраживача по занимањима. Поред тога, може се
добити и информација о коришћеној грађи груписано по јединицама
чувања.

слика 6
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Приликом израде апликације учињен је покушај да се корисници,
радници у читаоници, усмере ка коришћењу једнообразних термина како
при уносу описа грађе тако и при уносу занимања и држављанства. Код
уноса држављанства може се консултовати листа двословних ознака за
државе по стандарду ISO 3166. На тај начин могућности опције “Посете”
унутар групе послова “Прегледи” користе се на најбољи начин.
Апликација је намењена за подршку оперативном раду читаонице и
након завршетка сваке календарске године подаци се придружују тзв.
архиви у оквиру које су могући само преглед и претраживање података.
Опција главног менија “Прегледи – архива“ омогућава преглед и претраживање података унетих током претходних година.
На крају треба рећи да су се динамика и уобичајени редослед обављања послова у читаоници одразили на очекивану ажурност при уносу
података и на редослед уноса. За све послове, осим уноса индекса, потребна
је дневна ажурност, а редослед уноса података мора одговарати природном
току: пријава (регистрација) истраживача, задуживање истраживача требованом архивском грађом и вођење евиденције о грађи коју приликом боравка у читаоници Архива истраживач користи.

