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Стандарди Међународног архивског савета
ISAD(G) и ISAAR(CPF)1
Један од најважнијих резултата Међународног конгреса архива одржаног августа 2004. у Бечу, Аустрија, јесте појава другог ревидираног издања
Међународног стандарда архивског нормативног записа за правна и физичка лица и породице, укратко стандарда ISAAR(CPF). Овај стандард је један
од два МАС-ова стандарда, а други је Општи међународни стандард за опис
архивске грађе или ISAD(G), чија се прва верзија појавила 1996, а ревизија
је уследила 2000. године. Недавна ревизија стандарда ISAAR(CPF) отвара
могућност да се размотре обим и употреба ова два стандарда.2

Зашто развијати архивистичке стандарде? Процес развоја
МАС-ове Комисије за архивистичке стандарде (ICA/CDS)
За разлику од библиотека које су биле приморане да прихвате стандарде готово одмах после њиховог установљавања, јер је било неопходно
онемогућити да за исту књигу постоји онолико различитих начина каталогизације колико и библиотека у којима је урађена каталогизација, архивисти су били знатно спорији у прихватању стандарда за опис. Када је идеја о
стандардима за опис први пут изложена било је доста скепсе у погледу потребе за таквим стандардом, и то како у националним тако и у међународним оквирима. Иако сви архивисти подржавају принцип поштовања фондовских целина, бесконачан је број начина на који се фондови могу описати. Многи архивисти верују да су, као што су архиве јединствене, исто тако
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и њихови описи јединствени, те да се ништа значајно не може постићи
стандардизовањем методологије описивања.
Ипак, током протеклих 10 до 15 година архивисти све више прихватају потребу постојања стандардних описа, јер они могу подстаћи побољшање праксе унутар архивских установа и помоћи корисницима при истраживањима, нарочито када се истраживања врше у више установа. Увођење
компјутеризованог описа и појава рачунарских мрежа дали су подстицај даљем развоју и прихватању стандарда за опис. У мрежном окружењу, односно онда када је потребно да се информација дели или размењује између
удаљених рачунара једне мреже, или између различитих мрежа, стандарди
су неопходни.
Први кораци у стандардизацији 80-их година прошлог века у архивима англосаксонских земаља чине се под снажним утицајем искустава у библиотекама. Архивисти у Канади, Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији активно почињу да се баве стандардима за опис и 1986. године Биро канадских архивиста (BCA) штампа публикацију Ка стандардима за опис3 у којој је представљен скуп правила за опис свих типова архивског материјала: Правила за архивистички опис (RAD)4.
На сличан начин, МАС је октобра 1988, у Отави, Канада, организовао
састанак експерата који су се бавили стандардима за опис и том приликом
је усвојено девет одлука, међу којима је била и одлука да ће развој, имплементација и подршка стандардима за опис бити приоритет у будућем стратешком планирању МАС-а.
Оформљена је МАС-ова аd hoc Комисија за развој стандарда за опис,
коју су чинили архивисти из Британије, Канаде, САД, Немачке, Француске,
Шведске, Португалије и Малезије, а први састанак комисије одржан је децембра 1989. Чланови комисије сложили су се да ће њихов приоритет бити
израда основног скупа теоријских принципа слично тзв. Париским принципима које су 1961. године, под спонзорством Међународне федерације библиотечких друштава и установа, усвојили библиотекари. МАС-ов Извештај о принципима архивистичког описа формално је добио подршку 1992.
године на МАС-овом састанку у Монтреалу.5 Сврха Извештаја била је да
„обезбеди установљавање принципа за развој међународно прихватљивих
стандарда за архивистички опис“. Њиме су идентификоване четири намене
стандарда за архивистички опис: стварање конзистентних, одговарајућих и
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самих по себи јасних описа; олакшавање претраживања и размене информација о архивском материјалу; омогућавање размене стандардизованих података; омогућавање интеграције описа насталих у различитим архивима у јединствени систем.
Извештај о принципима наглашава да „стандарди за архивистички
опис морају бити базирани на прихваћеним теоријским принципима“. Иако
је у извештају јасно да су „информације о архивској грађи неопходне на
сваком нивоу управљања документима“, њиме се ограничава опсег описа за
потребе „формалних радњи (које се одвијају) након што је архивски материјал већ сређен и након што су јединице или ентитети које треба описати
утврђени.“
Као најшире јединице описа Извештај идентификује фондове, који су
дефинисани као „сва документа, без обзира на форму и медијум на коме се
налазе, природно настала и/или сакупљана и коришћена од стране одређене
особе, породице или правног лица при обављању личне или пословне делатности““. Будући да се „опис креира, утврђује и приказује од општег ка
посебном (...) опис фонда као целине даје се пре било ког описа неког његовог дела“.
У циљу разјашњавања контекста настанка фонда, Извештај потврђује
потребу повезивања информација о пореклу архивске грађе са информацијама о самој грађи.
На основу принципа МАС-ове Аd hoc Комисије, од које је на Међународном конгресу архива у Пекингу, Кина, 1996. године формиран Стални
МАС-ов комитет, развијен је скуп правила за архивистички опис.

ISAD(G) Општи међународни стандард за опис архивске грађе
Идентификовање елемената описа
Аутоматска обрада података захтева структуирану информацију.
МАС-ов Комитет одлучио је да најпре идентификује и означи елементе који
могу да опишу архивску грађу. У том смислу Комитет је требало да дефинише који су елементи заиста од користи за архивистички опис. Први корак
који су МАС-ови експерти предузели у развоју ISAD(G) био је да се спроведе компаративна анализа података који чине три главна англосаксонска
стандарда, амерички APRM – Архиве, лична документа и рукописи, канадска Правила за архивистички опис (RAD) и британско Упутство за архивистички опис (MASD). Експерти су идентификовали 20 података који су се
појављивали у сва три стандарда и код којих је постојало одређено преклапање. За сваки податак за који су правила била усаглашена унутар ова три
стандарда, Комитет је једноставно усвајао опис из једног од њих.
Као што се могло и очекивати, у покушају да унификује праксу ван
националних граница ISAD(G) је елиминисао одређене специфичности у
националним стандардима. Такође, у ISAD(G) стандарду се не могу наћи
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правила за креирање индекса, јер индекси нису релевантни за сам опис, они
су само кључ за приступ опису архивског материјала.
МАС-ов Комитет се доста бавио и питањима да ли неке сличне податке треба или не треба раздвајати. На пример, у првом издању ISAD(G) стандарда датум када је запис био креиран раздвојен је од датума (једног или
више) када су записи били сакупљани у пословним трансакцијама или приликом вођења послова. У другом издању обједињени су сви елементи везани за датум (аутор описа има обавезу да идентификује тип или типове датума који се наводе).
ISAD(G) обезбеђује и опште упутство за формирање основних елемената за опис архивске грађе, а на основу елемената који су нађени у системима за опис архивске грађе различитих држава. Намера је била да ови елементи буду „широко применљиви за опис архивалија без обзира на природу
и обим јединице описа“. Као резултат, елементи нису ограничени типом информативног средства или неком другим формом описа.
Двадесет шест елемената који су идентификовани у стандарду
ISAD(G), а који чине његов највећи део, организовано је у 7 група односно
области.
Област идентификације обавезна је у сваком опису (без обзира на
ниво) и у њој су садржане битне информације за утврђивање идентитета архивске јединице која се описује и за омогућавање њеног проналажења. Поред тога, област идентификације служи корисницима као средство за брзо
идентификовање релевантног материјала. Ову групу чини 5 елемената:
идентификациони код (јединствен идентификатор јединице описа у сврху
размене информација на међународном нивоу), формални или концизан назив јединице описа, датум настанка и/или датум преузимања материјала у
јединици описа, ниво описа у циљу идентификовања нивоа сређености јединице описа (фонд, подфонд, серија, подсерија, предмет, документ), обим
(количина, обим или величина) и медијум јединице описа.
Сврха постојања области контекста је да се омогући да се за тражену информацију установе позадина, контекст, порекло, историјат чувања и
непосредни извори преузимања или предаје ентитета који се описује. Ова
група података укључује: име(на) ствараоца (уколико име није укључено у
назив), историјат/биографију (ради смештаја материјала у контекст и олакшавања његовог разумевања), историју архивирања (ради обезбеђивања информације о историјату јединице описа која је допринела садашњој структури и уређењу), непосредне изворе преузимања или трансфера јединице
описа.
Област садржаја и структуре намењена је праћењу свих осталих
информација потребних ради успостављања смисленог надзора над материјалом с циљем да се корисницима омогући идентификација материјала који
им је потребан. Ова група укључује: обим и садржај (сврха овог елемента
је давање кратког прегледа садржаја или кратког описа карактера информа-
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тивне специфичности материјала у циљу омогућавања корисницима да просуде колики је потенцијални значај јединице описа), вредновање, уништавање и рокове чувања (нарочито уколико ове активности могу утицати на
интерпретацију архивског материјала), допуне (ради означавања предвиђених допуна јединица описа), систем сређивања (интерна структура, редослед и/или систем класификације јединица описа).
Област услова приступа и коришћења укључује: услове који дефинишу приступ (информације о правном статусу или друга рестриктивна
правила која утичу на доступност јединице описа), умножавање (било какво ограничење умножавања као што је нпр. ауторско право – copyright),
коришћен језик /писмо у јединици описа, физичке карактеристике и техничке захтеве који могу утицати на коришћење јединице описа, било које
друго информативно средство које архив може имати о организацији и садржају материјала који се описује.
Област допунских извора намењена је давању обавештења о материјалу који је у блиској вези са архивским материјалом који се описује. Могуће је давање информација о библиографском материјалу, музејским предметима, а могуће је укључивање и архивског материјала који се налази у другим архивима итд. Ову групу чине 4 елемента: локација оригинала, постојање копија, сродне јединице описа и напомене о објављивању.
Област напомене садржи само један елемент који је предвиђен за
праћење важних информација које нису ни на једном другом месту забележене.
Област контролног описа укључује напомене архивисте, правила
или конвенције, датум/датуме описа, а у циљу објашњавања начина како је
опис припремљен укључује и податке о томе када и ко је припремио опис.
За сваки од елемената стандарда наведени су: име, правило, исказ о
његовој намени, инструкције за праћење одговарајуће информације унутар
тог елемента и примери који илуструју имплементацију правила. Параграфи су нумерисани, али ове бројеве не би требало користити за означавање
елемената описа.
Може се користити свих 26 елемената које је ISAD(G) обухватио, али
од свих њих само се мали број сматра обавезним за међународну размену
информација: референтни код, наслов, стваралац, датум/датуми, обим јединице описа и ниво описа.
„Проширивање обима одређеног архивистичког описа елементима који не спадају у групу неопходних, мењаће се у зависности од природе јединице описа“6.
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Концепт вишестепеног описа
МАС-ов Комитет се није зауставио само на дефинисању поменутих 26
елемената. Током идентификовања елемената описа уочено је да се исти
тип информација може применити на различитим нивоима сређивања целокупне архивске грађе и њених делова. Другим речима, информације могу
бити организоване у хијерархијским нивоима који дозвољавају да општи
опис фонда као целине буде праћен детаљнијим описом његових делова.
Елементи описа доступни на нивоу фонда могу бити понављани на различитим нивоима унутар његових компоненти, при чему се информација наслеђује са једног на следећем хијерархијском нивоу. Ова техника описивања назива се вишестепеним описом.
МАС-ов Комитет је потврдио и потребу органског структуирања група докумената у процесу архивистичког сређивања, а ова хијерархијска
структура пренета је и на информативна средства тако да се, као одраз начина сређивања, описани материјал дели у мање јединице, на пример групе
докумената у серије.
ISAD(G) даје хијерархијски модел нивоа сређивања фондова и његових делова. Фондови могу бити подељени у подфондове (целине повезаних
записа унутар фондова, који се обично састоје од записа који припадају
подређеним административним целинама, или који припадају различитим
функционалним целинама унутар организације која их ствара), серије
(„скуп докумената који су резултат истог оригиналног прикупљања или попуњавања, који су у већини случајева сличног физичког облика и садржаја,
а који се групно референцирају путем посебног назива (нпр. фактуре, евиденциони регистри, одлазна пошта?“7), подсерије (уколико физички карактер серије то сугерише она може бити подељена у подсерије), предмете
(„организована група или групе докумената, тако формираних било због потребе оперативног коришћења од стране ствараоца, било током архивистичког сређивања због припадности истом субјекту, активности или послу“8), и
документа (основна физичка јединица која се користи у руковању, смештају или претраживању архиве тј. писмо, белешка, извештај, фотографија,
звучни запис). Описани нивои могу и сами бити подељени на неодређен
број међунивоа сходно комплексности интерне структуре фонда.
ISAD(G) је базиран на подударности између ових органских нивоа
сређивања који чине структуру фонда и нивоа описа. Сваки ниво описа одговара нивоу сређивања. Делови фондова могу бити посебно описани коришћењем одговарајућих ISAD(G) елемената, а на тај начин добијен додатак

7

8

Cook (Michael), Procter (Margaret), Приручник за архивистички опис, Aldershot, Gower,
треће издање, 2003 (MAD).
ISAD(G): Речник термина који је придодат општим правилима.
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описа, повезан у хијерархијску структуру, представља фонд и његове компоненте.
За израду вишестепеног описа неопходно је водити рачуна о четири
принципа:
– израда описа врши се од општег ка посебном (опис већих целина
унутар фондова, групе записа или серија записа, требало би да претходи било каквом покушају појединачног описивања документа. Овај принцип је
практична последица принципа поштовања фондовских целина);
– информација дата унутар одређеног нивоа требало би да буде релевантна за тај ниво (уносе се само информације које одговарају нивоу који се
описује);
– описи треба да буду повезани између нивоа (повезати сваки опис са
његовом следећом вишом јединицом описа, како би ниво јединице описа
био јасан);
– нема понављања информација (информације које су већ дате на вишем нивоу не треба понављати на нижем нивоу).
Део стандарда који се бави вишестепеним описом веома је кратак, али
без њега стандард уопште не би било могуће применити.
ISAD(G) је претрпео ревизије између 1999. и 2000. године. Друго, ревидирано, издање појавило се на Међународном конгресу архива у Севиљи
јула 2000. и то издање се тренутно може сматрати референтним извором за
имплементацију у националним стандардима који се развијају унутар различитих архивских заједница. Ова верзија је актуелна и код заједничких
пројеката израде архивистичких описа који су стално доступни на мрежи
(online).
Остали слични стандарди
ISAD(G) је стандард који третира садржај: то значи да он не дефинише излазне формате или начин приказивања поменутих елемената, нпр. у
инвентарима, каталозима, пописима итд. ISAD(G) „треба користити заједно
са постојећим националним стандардима или као основу за израду националног стандарда“9.
Поред ISAD(G) постоје и други нешто специфичнији стандарди за
опис.
APPM (Архиве личних докумената и рукописа) је англоамерички приручник типа каталошких правила који се користи у САД и који је недавно
ревидиран. Сада се зове DACS (Описивање архиве: стандард за садржај).
„Док је APPM био стандард специјално намењен за креирање каталошких
записа, DACS се може користити за креирање било ког типа и/или нивоа
9
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описа архивског и рукописног материјала“10. DACS се удаљио од модела
који је представљен англоамеричким правилима за каталогизирање (AACR)
и одраз је више архивистичког приступа опису. Базиран је на општеприхваћеним архивистичким принципима (принцип поштовања фонда је основа
архивистичког сређивања и описивања...) и подељен на три дела: описивање архивске грађе, описивање ствараоца и форме назива.
МAD (Упутство за архивистички опис) је британско упутство за израду стандардизованих информативних средстава. Упутство се бави и формом и садржајем информативних средстава. Специјални формати обрађени
су у оквиру одељака о тапијама (јединствена британска форма), писмима и
коореспонденцији, фотографијама, картама, архитектонским и осталим плановима, звучним архивама, филму и видео архивама и машински читљивим
архивама. ISAD(G) је постао широко прихваћен и прилагођен стандард код
британских архивиста. MAD3 је прилагодио или успоставио везу са многим
његовим правилима.
RAD (Правила за архивистички опис) су канадска правила, недавно
ревидирана.11 Први део правила бави се прикупљањем информација које
описују сам материјал, а други део се бави oдређивањем и установљавањем
кључних речи (приступних тачака) путем којих ће информације из описа
бити приказане. RAD је базиран на традиционалним архивистичким принципима, а његова примена резултира описима архивског материјала на различитим нивоима нпр. фонд, серија, предмет, документ.

ISAAR(CPF), Међународни стандард архивског
нормативног записа за правна и физичка лица и породице
Важност контекста стварања – поштовање фонда и опис стваралаца
записа
ISAAR(CPF), други МАС-ов стандард, развијен је у циљу документовања везе између стварања записа и активности на њиховом чувању, као и
ради побољшања приступа и разумевања записа. Стандард ISAAR(CPF) је
био стварна прекретница у теорији и пракси архивистичког описа, вероватно више од стандарда ISAD(G).
Ствараоци записа су одувек били језгро архивистичког описа и одувек
су били основна кључна реч по којој се приступало опису. Питање провенијенције примарно подлеже смисленој архивистичкој провери и описивању.
Записи су „информације креиране или добијане и вођене као евиденција
при извршавању законских обавеза, или у пословним трансакцијама или
при вођењу послова од стране институције или особе“ (ISO 15489, Управљање документима).
10
11

DACS (Describing Archival: a Content Standard), Увод.
Клер Сибил их назива «канадском библијом за стандардни опис». (п. п.)
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Описивање архивске грађе пре свега подразумева обезбеђивање информација о њеним ствараоцима и историјском контексту њеног настанка.
Међутим, информације о контексту традиционално су биле сједињене са
описом материјала и кратким историјским или биографским описом стваралаца, те нису увек имале аутономну димензију. Први компјутеризовани системи за архивистички опис 80-их и 90-их година прошлог века имали су
исти приступ и контекст креирања сматран је интегралним делом описа архивских фондова. Чак је и ISAD(G) за то обезбедио Област контекста која
укључује историјат/биографију ствараоца.
Ипак, информација о ствараоцу може се чувати и водити у одвојеним
нормираним архивистичким записима који су повезани са описом или описима архивске грађе. То је модел на коме је базиран ISAAR(CPF). Он подразумева да ће информације о контексту креирања записа бити описане у систему нормираних датотека а не у архивистичком опису.
„Много је разлога због којих одвојено чување и уношење […] информација о контексту представља виталну компоненту архивистичког описа.
Ова пракса омогућава повезивање описа порекла ентитета са описима записа истог ствараоца(лаца), који могу бити чувани и у више архива. Поред тога омогућено је повезивање и са описима материјала који имају везе са конкретном архивистичком целином, а из других су извора, нпр. библиотечки и
музејски материјали.“12
„Тамо где више архива чува архивски материјал из истог извора, информације о контексту се могу лакше размењивати ако су записи вођени на
стандардизован начин. Стандардизација добија међународну важност када
постоји могућност да ће размена и повезивање контекстуалних информација прећи националне границе. Мултинационални карактер некадашњег и садашњег руковања архивским материјалом даје подстрек међународној стандардизацији која ће подржати размену контекстуалних информација“13.
Одвојено чување и одржавање контекстуалних информација има многе предности. Могућност да се опис ентитета који се креира повеже са неколико описа архивског материјала чији је стваралац исти, а који се налази у
истом архиву чини непотребним да се историја/биографија понавља у сваком опису. Штавише, у пракси је омогућено да се повежу описи стваралаца
са описом записа који се налазе у више архива, а које је тај стваралац(оци)
створио. На крају, извесне функционалности које се не могу постићи унутар
архивистичких описа могу се ефикасно постићи унутар нормираних описа,
на пример праћење записа о променљивим називима и праћење повезаних
назива.

12
13
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Главни аспекти континуитета два издања стандарда ISAAR(CPF)
Упркос значајним променама у новом издању стандарда, постоји снажна повезаност првог и другог издања. Циљеви су исти: ISAAR(CPF) омогућава нормативну контролу имена ствараоца и даје модел за појединачан и
повезан опис стваралаца и архивског материјала ради приказа комплексних
и мултидимензионалних веза између архива и записа и њихових стваралаца.
Како је ISAAR(CPF) међународни стандард он не дефинише посебно
правило за креирање нормативне(их) форме(и) имена. Он се једноставно
позива на национална или међународна правила или конвенције. Националне агенције ће или прихватити постојећа правила или ће развити нова.
Као алатка за олакшавање приступа и претраживања система за архивистички опис, модел који ISAAR(CPF) предлаже има сличности са стандардизованом контролом имена аутора у библиотечким каталозима. „ Архивистички нормативни записи слични су библиотечким нормативним записима
утолико што сваки од њих треба да помогне креирање стандардизованих кључних речи (приступних тачака) у опису. Име ствараоца јединице описа је једна
од најважнијих таквих приступних одредница (кључних речи)“ .14
Међутим, архивистички нормативни записи разликују се од библиотечких нормативних записа генерално у томе што су ограничени на имена
оних који су на неки начин повезани са креирањем архивског материјала:
они не укључују питање теме, форме или жанра, функција или једнообразних наслова. Што је још важније, архивистички нормативни записи укључују шире захтеве за информацијама, нарочито у опису ентитета и документовању веза. Ови додатни захтеви логична су последица важности документовања контекста креирања записа у архивистичким системима за опис. Као
такви, архивски нормативни записи обухватају знатно више информација,
нпр. административна или лична биографија ствараоца, документација о релацијама између ентитета који су на неки начин повезани са креирањем архивског материјала који се описује, и између тих ентитета и записа које су
они креирали.
Архивистички нормативни записи нису само информација о контексту
већ обезбеђују и начин стандардизовања кључних речи и потребних контекстуалних информација. Када се записи истог порекла чувају у различитим
депоима односно архивима, размена и коришћење контекстуалних информација о ствараоцу су много лакши уколико су оне вођене на стандардизован начин. „Таква стандардизација је од интернационалне важности када
има изгледа да ће размена и повезивање контекстуалних информација прећи националне границе“.15
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Као и прво издање, друго такође широко дозвољава мноштво форми
за организацију и приказ информација из описа. Дозвољавање мноштва
форми имена за исти ентитет одговара постојању промена имена истог ентитета током времена.

Најважније разлике у другом издању
Иако су исти основни принципи заступљени у првом и другом издању
ISAAR(CPF), друго издање има обиље значајних новина. Један од фактора
који је довео до значајне ревизије стандарда била је иницијатива, која се појавила у исто време када и ревизија ISAAR(CPF), да се за управљање контекстуалним информацијама (Kодирани архивистички контекст) имплементира XML DTD.
Нормативна контрола није више главно подручје стандарда ISAAR(CPF). Док је у првом издању циљ био да се спроведе почетно стандардизовање назива ствараоца, друго издање се више фокусирало на опис ентитета. ISAAR(CPF) даје правила за „опис ентитета (правна и физичка лица и
породице) који су повезани са креирањем и чувањем архивског материјала“16. Другим речима, нова верзија истиче „ствар“ (стварни ентитет) више
него „име ствари“ (стандардизована или контролисана форма назива). Елемени описа су такође комплетно реорганизовани.
Област идентификације садржи елементе који јединствено идентификују правно лице у целини, особу или породицу, у складу са националним и
међународним стандардима. Област идентификације садржи и тип ентитета
(нпр. правно, физичко лице и породица), нормативну форму(е) назива, паралелне форме назива, стандардне форме назива у складу са осталим правилима (нпр. AACR2), остале форме назива и јединствене идентификаторе за
правна лица. Укључујући у стандардизоване архивистичке записе „стандардизоване форме назива сагласно осталим правилима“, нпр. библиографска
правила за каталогизацију, „може се олакшати размена стандардизованих
записа између различитих професионалних заједница “17.
Унутар области описа, елементи су реорганизовани и не зависе од типа ентитета на који могу бити примењени. Информација се може добити у
форми слободног текста историје правног или биографије физичког лица
и/или у форми структуираног текста како је спецификовано у 9 елемената
и/или у виду указивања на остале релевантне изворе. Сви елементи требало
би да укључе датумске одреднице. Област описа укључује елементе који су
главни за опис ствараоца грађе: датуми постојања, историјат, места, законски статус, функције, занимања и активности, овлашћења/извори власти, интерне структуре/генеалогија и општи контекст (нпр. националност, религија).
16
17

ISAAR(CPF), 1.1.
ISAAR(CPF), 5.1.4.
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Док су у првом издању везе третиране углавном као везе између стандардних уноса (заглавља) са назнакама „види“ „види такође“,у другом издању постоји посебна област (Област релација) чија је намена да прикаже актуелне везе датог ствараоца са осталим правним лицима, особама и породицама. Релевантне информације се добијају као слободан текст у форми приповедачког описа и/или као структуиран текст специфициран унутар дефинисаних елемената. Све релације би требало да укључе датумске квалификаторе (одреднице). Установљавање релација између различитих ентитета
омогућава имплементацију система који нису ограничени само на праћење
везе стваралац/фонд већ који могу приказати комплексне везе између између различитих стваралаца. У оваквом вођењу релација огледају се претензије ISAAR(CPF)-а да, указујући на везе између архивистичких система и
осталих система за опис, омогући размену архивистичких стандардних записа у ширем окружењу.
Област контроле (некадашња област напомене), побољшана је укључивањем информација о изворима који су коришћени да би се створио стандардни запис о ствараоцу и статусу. Ова област садржи: идентификатор
нормативног записа, идентификаторе институција, коришћена правила
и/или конвенције, статус нормативног записа, ниво детаљности, датуме креирања, исправки или брисања, језик и писмо у запису, изворе и напомене о
руковању.
Финално, шесто поглавље стандарда упућује на правна, физичка лица
и породице који су у вези са архивском грађом и са осталим изворима. С
једне стране, ово поглавље потврђује модел појединачних описа о ствараоцу и архивској грађи који су повезани унутар архивистичког система за
опис. Са друге стране, у њему се предлаже начин за повезивање нормираних архивистичких записа са осталим изворима информација који су са њима у вези, а који се могу наћи у библиотечким каталозима, музејским системима за опис или на сајтовима. У овом поглављу показује се које ће информације бити обезбеђене успостављањем веза са архивистичким описом, библиографијама и осталим релевантним изворима: називи и идентификатори
повезаних извора, врсте повезаних извора, природа веза, датуми извора
и/или релација који су у вези са архивистичким описом.
Сумирано, ISAAR(CPF) предлаже начине поступања са везама између
ентитета, обезбеђује упутство за повезивање нормативних записа са архивистичким описом, даје остале информације и помаже размену стандардних
записа између различитих домена.
Примери примене ISAAR(CPF)
Модел појединачних и повезаних описа записа и ентитета који их креирају прихваћени су унутар неких веома интересантних архивистичких система који се могу наћи на web-у.
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Национални регистар архива је одредиште за све оне које интересује
локација и природа записа који су у вези са британском историјом. У бази
података налази се преко 43.000 непубликованих каталога и листа збирки
рукописа који су индексирани. Могући су бројни начини претраживања индекса: по особи, по презимену, по правном лицу и/или имену места, али то
још увек није могуће по предмету, кључна реч је само стваралац. На тај начин, уколико је основ претраживања регистра нпр. породица Спенсер–Черчил, војводе од Марлбороа, биће пронађено 27 индекса који ће унутар НРАе указивати на имена збирки, унутар различитих архива, у којима се „Спенсер–Черчил“ појављује.18
Аустралијски центар за науку и технологију и културно наслеђе који
је креирао базу Bright Sparcs, више је заинтересован за укључивање неархивских ресурса. База података садржи преко 4.000 биографија особа које
су у Аустралији одиграле значајну улогу у различитим областима науке,
технологије и медицине. Биографије су повезане са описима архивског материјала који су они креирали, са описима архивског материјала који је у
вези са њима и са осталим изворима информација.19
Bодич државног архива Фиренце који је доступан на мрежи (online)
базиран је на моделу појединачних и повезаних описа архивског материјала. Оваj сложени информациони систем укључује опис великог броја ентитета (фондови и серије, ствараоци, државе...). Он подразумева ширу идеју
стварања контекста докумената од оне која се односи само на историјат и
структуру ствараоца. У овом систему могу се пронаћи изводи о свакој политичко-институционалној фази историје Фиренце, Тоскане и Италије, у којима су поједине институције деловале.20
Нормирани записи играју нарочито важну улогу у претраживању јавних записа у бази података збирки Националног архива Аустралије.21 Ова
база садржи опис 80.000 серија 2.500.000 појединачних докумената и детаље о 9.000 стваралаца и донатора. Сви национални архиви који се суочавају
са проблемом огромне продукције докумената у јавном сектору нарочито
треба да размотре систем контролисаног речника који се у поменутој бази
користи при идентификовању владиних агенција и записа који оне производе.
Шта са функцијама?
Функције су независни ентитети који траже посебне описе, а у вези су
са записима и ствараоцима записа. Функције нису само аспект живота ствараоца грађе. Напротив, правна лица су обично само епизода у животу функције.

18
19
20
21

NRA, доступно на: http://www.nra.nationalarchives.gov.uk/nra/
Bright Sparcs, доступно на: http://www.asap.unimelb.edu.au/bsparcs/bsparcshome.htm
Siasfi, доступно на http://www.archiviodistato.firenze.it/
URL: http://www.naa.gov.au/
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Функције и описи активности могу обезбедити контекст записа и стога могу показати како су записи коришћени током њиховог оперативног коришћења. Функције и описи активности могу бити искоришћени као информативно средство заједно са ISAD(G) одговарајућим описима и ISAAR(CPF) нормативним датотекама.
МАС-ова Секција за стандарде и добру праксу (ICA/SPC) дала је и
предлог да се у току следеће четири године развије трећи међународни
стандард којим ће бити описане функције и активности ентитета који ће бити придружени креирању и руковању архивама.
Archives of Scottish Higher Education (Приступ архивама шкотског високог образовањa).22 Циљ функционалног модела је да пружи систематски
водич за функције и активности које се дешавају у установама вишег образовања (HEI – Higher Education Institutions). Елементи описа су организовани у шест група информација: област идентификације обезбеђује основне
информације за идентификацију јединице описа (име институције која је
креирала запис, име или фаза која описује функцију која је обављана, евентуално подфункције и датуме изршења функције/активности); област контекста обезбеђује информације о томе како, зашто и ко је обавио функцију/активност; област придруженог материјала даје информације о записима који су повезани са функцијом/активношћу; област напомене даје информације о креирању и очувању описа; област остали подаци о функцији/активности која се описује; област напомене архивисте.
Чему нам служе стандарди?
Штампање МАС-ових стандарда представљало је значајан догађај за
архивисте, али су их неки од њих примили равнодушно а неки са сумњом.
Ово неповерење појачано је питањем, „стандардном кованицом“ – Чему
нам служе стандарди?
„Циљ стандарда је да све промене“
Једна од критика која је била упућена члановима МАС-ове Комисије
је да они желе да промене посао архивисте и да се новине уводе ради самих
новина. Ова реакција је природна код стручњака из свих области, јер они не
верују технократским иновацијама чија примена углавном компликује систем који је иначе сасвим фино функционисао.
У ствари, стандарди не мењају основне принципе архивистике већ потврђују њихову валидност. ISAD(G) је базиран на два принципа: хијерархијскoj организацији информација (принцип вишестепеног описа) и иденти-

22

Нацрт стандарда GASHE доступан на: http:www.gashe.archives.gla.ac.uk/about/standard.html
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фикацији и евидентирању различитих релевантних информација које су
неопходне за опис архивске јединице.
Хијерархије нивоа утицала је на топологију информативних средстава
установљену у земљама које имају традицију у архивистици. МАС-ова Комисија је утврдила топологију информативних средстава у документу Упознавање са припремом и представљањем информативних средстава. Идентификација, евидентирање и системско истраживање информација су срж
процеса архивистичког описа.
„Стандарди су бескорисни“
Када би стандарди само потврђивали фундаменталне архивистичке
принципе то не би било довољно. Нове технологије створиле су потребу за
новим стандардима, а МАС-ови стандарди пружили су архивистима методологију структуирања информација.
Крајњи циљ ISAD(G) и ISAAR(CPF) стандарда је да се омогући интероператибилност између различитих система и домена. Као стандард
ISAD(G) не може постојати самостално. Он је, као што је то и стандард
ISAAD(CPF), само један корак у процесу олакшавања претраживања и размене информација о архивској грађи. МАС-ови стандарди морају бити допуњени како форматима за комуникацију тако и моделом како савладати
претраживање, проналажење и повезивање различитих локалних система.
У погледу архивистичког описа, ISAD(G) већ садржи модел података
и формат за комуникацију и DTD (дефиниција типа документа) и EAD (кодирани архивистички опис). EAD је стандардизован скуп семантичких и
синтаксичких правила за кодирање у SGML-у (стандардизованом језику за
означавање) или XML-у (проширивом језику за означавање) за web приступ, претраживање и размену података који чине архивистички опис. Оригинално развијен у СAD, у циљу олакшавања приступа и претраживања
традиционалних архивистичких информативних средстава преко web-а,
DTD EAD се данас користи за размену разнородних архивистичких вишестепених описа.
EAC стандард (кодирани архивистички контекст) развијен је заједно
са другим издањем ISAAR(CPF). EAC омогућава online размену стандардизованих машински читљивих описа стваралаца, описа који су усаглашени
са ISAAR(CPF). Оно што је EAD за ISAD(G) то ће EAC постати за ISAAR(CPF).
„Стандарди су важни само у техничком окружењу“
Истина је да су стандарди креирани да оптимално раде у дигиталном
окружењу. Међутим, основни принципи на којима су засновани – знање о
контексту креирања, хијерархијска структура описа, идентификација елемената описа – ваљани су у сваком окружењу у коме архивиста ради. Техника
је само алатка, али алатка која може бити коришћена само са добро струк-
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туираним и једнородним информативним средствима. Информативно средство које је добро структуирано и које је организовано сагласно вишестепеном опису лако ће бити конвертовано у XML/EAD. Насупрот томе, електронски документ који је креиран без строгих правила није усаглашен са
стандардима за опис. Чак и када не постоји дигитално окружење, имплементација стандарда је могућа и потребна јер то обезбеђује најбоље могуће
краткорочно и дугорочно проналажења описа.
*
Архиви имају све већу потребу за коришћењем стандарда ISAAR(CPF) и ISAD(G). У оквиру неколико сесија одржаних на Међународном
конгресу архива у Бечу показано је како основни принципи ISAAR(CPF) и
ISAD(G) стандарда, као што су вишестепени опис, коришћење повезаних
али физички раздвојених описа архивског материјала и описа њиховог стварања, могу функционисати у пракси. Приказани системи илуструју како имплементација архивистичких стандарда за опис може проширити корисничко схватање садржаја архивског фонда и процеса стварања записа.
„Архивисти су све више и више убеђени да нове технологије могу изменити сваки део архивистичког описа. Креирање архивистичког описа у
дигиталном окружењу није исто што и креирање на папиру. Медијум значајно утиче на структуру и садржај информације и води поновној процени
начина организовања знања и путева који ка њему воде“.23

Kорисни сајтови
http://www.icа.org (сајт МАС-а) и httп://www.wien2004.ica.org (Међународни
конгрес архива у Бечу)
http://www.cdncouncilarchives.ca/ (Canadian Council on Archives)
http://www.nra.nationalarchives.gov.uk/nra/ (National Register of Archives)
http://www.asap.unimelb.edu.au/bsparcs/bsparcshome.htm (Bright Sparcs)
http://www.archiviodistato.firenze.it (Siasfi)
http://www.naa.gov.au/ (National Archives of Australia)
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