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У организацији Архивистичког друштва Босне и Херцеговине у хотелу Терме на Илиџи код Сарајева 2–4. новембра 2006. одржан је Први конгрес архивиста Босне и Херцеговине. Конгрес је отворио Сејдалија Гушић,
директор Историјског архива Сарајева. Скупу су присуствовали и поздравили учеснике архивски посленици из Аустрије, Албаније, Грчке, Мађарске,
Македоније, Словеније, Србије, укључујући и присутне из Архива Косова и
Метохије, Хрватске и Црне Горе и представници међународних организација које делују у Босни и Херцеговини. Успешан рад конгресу пожелели су
представник Министарства спољних послова Босне и Херцеговине, које је
један од покровитеља конгреса и Саника Боравац, градоначелник Сарајева.
Уводно излагање Перспективе развоја архивске службе Босне и Херцеговине поднео је мр Шабан Захировић, директор Архива БиХ. У раду су
дати кратак преглед, тешкоће, домети и ревитализација архивске службе у
Босни и Херцеговини после 1995. када је основано неколико нових архива:
у Требињу, Горажду, Зворнику и Широком Бријегу. У закључку је наведено
да је искуство архивиста Босне и Херцеговине у заштити документације на
електронским медијима доста скромно.
На конгресу су обрађене четири стручне теме: 1) Архивски фондови и
збирке и обрада архивске грађе у Босни и Херцеговини (модератор Бојан
Стојнић) са 8 реферата1; 2) Заштита и надзор архивске грађе у настајању

1

Др Азем Кожар, Архивски фондови и збирке у БиХ; Бојан Стојнић, Архивски фондови и
збирке у Архиву Републике Српске; Верица Стошић, Заштита АГ у Архиву РС; Мина
Кујовић, Доступност АГ настале деловањем највиших и виших органа законодавне и
управне власти у БиХ; Соња Тица-Живаљевић, Фондови војног архива као извор за проучавање историје Балкана; Сувада Хасановић, Информације о грађи архивског фонда
ПК КПЈ за БиХ, односно ГК СК БиХ и преузимање у Архив Бих; Милена Гашић, Архивисти и употреба савремене технологије; Љиљана Радошевић, Будућност за историју.
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(модератор мр Изет Шаботић) са 9 реферата2; 3) Архиви у савременом окружењу – архивско законодавство и образовање архивских делатника (модератор Сејдалија Гушић) са 8 реферата3; 4) Стратегија и законска регулатива у приступу архивима, слободи информисања и заштити података (модератор мр Андреј Родинис) са 7 реферата.4
У оквиру прве конгресне теме Архивски фондови и збирке и обрада архивске грађе у Босни и Херцеговини речено је да према Дејтонском споразуму у БиХ постоје три нивоа власти према којима је устројена архивска мрежа: државни (Архив БиХ, Сарајево), ентитетски (Архив Републике Српске,
Бања Лука и Архив Федерације БиХ, Сарајево) и кантонални архиви у Сарајеву, Травнику, Бихаћу, Мостару, Широком Бријегу, Добоју, Тузли, Зворнику, Горажду, Фочи, Требињу и Архив Дистрикта Брчко као специфичан
архив. Због непостојања уставног основа за јединствено уређење архивска
служба БиХ је децентрализована. Заштита архивске грађе у Федерацији
БиХ регулисана је прво на нивоу кантона па потом на нивоу Федерације. У
Републици Српској то је урађено јединствено за цело подручје. У складу са
законом у Архиву Републике Српске извршена је категоризација архивских
фондова на две категорије: од изузетног значаја (24 фонда) и од великог
значаја. Уведена је пракса да студенти историје један дан у месецу раде у
архиву. Архив улаже напоре да се укључи у информационе системе и публиковање архивске грађе.
2

3

4

Мр Изет Шаботић, Стање и перспективе заштите РГ у БиХ; Душан Вржина, Заштита АГ у РС; Омер Зулић, Стање регистратурне грађе невладиних организација на подручју БиХ; Хајрудин Јусуфовић и Анђелко Терзић, Стање и заштита АГ у настајању у
Брчко Дистрикту БиХ; Мухамед Муса, Примена нових принципа у раду Службе за евиденцију, надзор и заштиту над регистратурама код Историјског архива Сарајева; Ваида Шкандро и Мухамед Муса, Оправданост вођења канцеларијског пословања применом документ менаџмент система и подсистема архивирања са скенирањем код Општине Стари Град Сарајево; Споменка Пелић, Архивска мрежа у БиХ; Верица Јосифовић, Архивска мрежа РС; Зоран Мачкић, Јединствени систем Архива РС.
Сејдалија Гушић, Едукација архивиста у БиХ – потребе и перспективе; др Енес Кујунџић, Едукација у области библиотекарста и архивистике у реформи универзитетске
наставе и Болоњски процес; Васка Сотирова, Европске смернице и пракса у дигитализацији локалне културне баштине библиотека, архива и музеја; др Азем Кожар, О неким научним својствима архивистике; др Стјепан Ћосић и Влатка Лемић, Архиви у савременом окружењу – наслеђе и перспективе; Амира Шеховић, Архивско законодавство БиХ од 1990. до 2006. године; Марјан Жупанчич, Ново архивско законодавство у
Републици Словенији (референт није дошао); др Јусуф Османи, Стање и перспективе
развоја архивске службе на Косову после рата 1998–1999. године.
Др Петер Класинц, Визија стратегије доступности регистратурног и архивског градива; мр Андеј Родинис и Санда Билетић, Научно-истраживачко коришћење АГ у Архиву БиХ од оснивања до 2000; Љубица Ећимовић, Приступ и коришћење АГ у Архиву
РС; Љуба Дорник Шубељ, Коришћење личних података из личних досијеа некадашње
Службе државне безбедности (у Словенији); др Гојко Маловић, Заједничка југословенска архивска баштина за БиХ; Бериша Газмед, Доступност архивских докумената на
Косову.
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Садашњи Архив Босне и Херцеговине (чува грађу средишњих институција БиХ до 1992. и од 1995) нема матичну функцију. Друга тешкоћа је
што на једном делу Федерације БиХ не постоје архивске институције које
би вршиле службу заштите. Службе заштите архивске грађе ван архива немају адекватна овлашћења. Различит је правни статус архива: у Републици
Српској Архив Републике Српске у Бања Луци је управна организација (у
ресору просвете и културе) са подручним одељењима у Добоју, Зворнику,
Источном Сарајеву, Фочи и Требињу, док су архиви у Федерацији БиХ
управне организације и установе јавне службе. Архив Републике Српске користи две зграде у Бања Луци и једну у Добоју, док подручне јединице у
Зворнику и Требињу немају одговарајућу зграду. У архивима РС ради 28
радника, од којих је 65% у доби 50-60 година. Део грађе у БиХ је уништен
током рата 1992–1995. Архиви не располажу потребним простором за пријем и смештај грађе доспеле за преузимање, међу којом је и 850 метра грађе
настале до 1945. Код архивске грађе из периода 1945–1992. није довршена
валоризација, а присутна је и аверзија према овој грађи. Заштита грађе 1992–
1995. није законодавно уређена и у пракси јој се не поклања дужна пажња.
Посебан проблем представља архивска грађа институција које су престале са радом и невладиних организација, које су бројне и често се селе.
Системом заштите архивске грађе нису обухваћена ни дипломатско-конзуларна заступништва Босне и Херцеговине (10), завичајна удружења и неки
други ствараоци. У вези са заштитом личних и породичних фондова ништа
се не предузима. Мало се ради на заштити електронских записа и дигиталних докумената (утврђивању аутентичности, валоризацији и очуваности записа). Закон није предвидео специјализоване ни приватне архиве. За ефикасну заштиту потребно је обезбедити финансијска средства, повећати број
запослених, обезбедити стручно оспособљавање кадрова у архивима и регистратурама, успоставити систем заштите архивске грађе од нестајања и пропадања, развити информациони систем у архивима са три подсистема:1) информативни систем у ужем смислу – заштита, обрада, коришћење грађе и
библиотечког фонда, општи и правни послови; 2) информативни систем у
техничком смислу; 3) систем поделе послова. У вези са информативним системом изнето је искуство Општине Стари град у Сарајеву у области канцеларијског пословања помоћу рачунара. Књиге основних евиденција (уписник првостепених предмета, деловодник и др.) штампају се на крају године и тиме се обезбеђује папирни примерак за трајно чување.
Многи архивски фондови и збирке, ранији и садашњи, само су делимично сачувани (неки ни тако), што говори о недовољној свести о њиховом
значају и небризи за чувањем; због непланског преузимања нису повезивани исти фондови који су преузимани у више наврата. Структура архивских
фондова је незадовољавајућа – није истражено који су фондови постојали
између два светска рата. У архивима данашње Федерације БиХ 1979. било
је регистратурски сређено и доступно за коришћење око 15%, а 1990. годи-
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не 32% је несређено. Данас је тај однос далеко неповољнији. Поред тога,
присутна је неумреженост архивских фондова и збирки у електронске медије.
У архивима Републике Српске налазе се 782 архивска фонда и збирке
са 4.600 дужних метра грађе. Сређено је и обрађено 406 фондова и збирки
са 2.709 метара грађе, а несређено 376 са 1.899 метара архивске грађе. Архивски фондови настали у периоду између два светска рата само су делимично сачувани.
У погледу доступности архивске грађе најважнијих институција система Републике БиХ после Другог светског рата, грађа републичког парламента и органа власти и управе 1945–1953. је очувана, регистратурски сређена (осим два фонда), делимично обрађена и доступна за истраживање и
коришћење. Архив БиХ није вршио заштиту архивске грађе ЦК СК БиХ
(Архив ЦК СК БиХ је 90-их година припојен Архиву БиХ), те стога код
овог фонда нису извршени валоризација, одабирање, издвајање и сређивање
па је отежано његово коришћење. Представник Војног архива из Београда
говорио је о садржају и могућности коришћења архивске грађе југословенске војне провенијенције 1918–1992. која је у принципу доступна за коришћење за научне раднике. Постоји спремност да се сва грађа настала до
1992. по одређеној процедури стави на увид. Један од реферата односио се
на недовољно коришћење архивске грађе у научне сврхе. У вези са тим речено је да је мало синтетичких радова (свега 30) укључујући и природне и
техничке науке.
У закону Републике Српске није решено питање заштите архивске
грађе институција у поступку стечаја. У Хрватској се архивска грађа из поступка стечаја предаје трговинском суду или телима државне управе и локалне самоуправе који из те грађе издају потребне доказе. У Словенији су
1992–1998. завршени послови у области заштите грађе у стечају. Архиви
морају заштити грађу из поступка стечаја. Потребна је стална веза са судовима и хитна реакције архива код стечајних поступака, хитно одабирање,
извајање и преузимање грађе у слободне просторе: фабричке хале и друге
просторе који морају бити у власништву архива. После протека рока од двадесетак година архивска грађа биће издвојена. Поједини учесници су сматрали да конгресни реферати нису донели задовољавајућа решења. Сваки
архив мора да утврди које садашње институције стварају архивску грађу те
стога треба да буду предмет заштите. Илустративан је пример невладиних
организација. Њихов број је велики, а све не стварају архивску грађу. Треба
проучити њихово оснивање, делатност, надлежност, утицај на друштвенополитичке токове, значај и садржај грађе и у складу са тим установити које
од њих стварају архивску грађу и треба да буду предмет заштите.
Архив Републике Српске добио је донацију од Владе Јапана од које је
опремио Лабораторију за конзервацију и рестаурацију архивске грађе.
У дискусији по првој конгресној теми, у којој је учествовао и потписник ових редова, истакнуто је да се при сређивању архивске грађе бившег
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ЦК СК БиХ и нижих органа ове провенијенције и уопште при сређивању
грађе свих бивших друштвено-политичких организација може користити
искуство Архива Србије и других архива у Србији које је у извесној мери
објављено у стручним часописима. Неопходно је изучити историјат и организациону структуру ових фондова, сачинити листу категорија аката, предмета и материјала за валоризацију, одабирање и издвајање. Искуство сведочи да су све бивше републичке друштвено-политичке организације и њихови органи у граду и општини (ЦК СК, РК ССРН, СС, СО, СУБНОР) по линији информисања од свих институција добијале огромне количине материјала који није разматран на седницама органа и тела, те стога ови материјали не треба да буду саставни део архивских фондова републичких и нижих
друштвено-политичких организација па се могу издвојити, односно понудити за попуну архивских фондова нижих органа. На тај начин издвојиће се
преко 80% безвредног материјала. Приликом коришћења архивске грађе у
архивима научни радници у фуснотама треба да наводе инвентаре архивских фондова које су користили.
У рефератима по другој теми Заштита и надзор архивске грађе у настајању, истакнуто је да је потребно: успоставити архиве где не постоје,
појачати њихова овлашћења, повећати стручни кадар у архивима, дорадити
законодавна решења о заштити архивске грађе у настајању и оне која се још
увек налази ван архива, извршити категоризацију и одабир регистратура
код којих ће се вршити заштита и преузимање архивске грађе, извршити валоризацију грађе ван архива, системом заштите обухватити дипломатскоконзуларна представништва, регистратуре престале са радом, значајније невладине организације, архивску грађу о БиХ у другим државама, електронске записе и друго.
На конгресу су споменуте домаће и стране невладине организације,
чији тачан број нико поуздано не зна (поменута је цифра око 10.000, што је
вероватно нереално). Њихово постојање је уређено законским прописима.
Министарства БиХ и Федерације БиХ и кантони их региструју. У Републици Српској регистрацију ових организација врше судови, Министарство
правде и самоуправе. Међутим, ови органи имају само њихов назив, адресу
и број, али не и друге податке. Архивска грађа невладиних међународних
организација се наводно износи из земље. Неке невладине организације
престају са радом. Архиви са невладиним организацијама тек успостављају
прве контакте и организују прва саветовања о заштити њихове архивске
грађе. С обзиром на велики број ових организација, садржај и значај њихове
архивске грађе неопходно је извршити категоризацију ових организација и
валоризацију њихове архивске грађе.
У вези са заштитом грађе ван архива презентован је „нови“ принцип
рада службе заштите у Историјском архиву Сарајево којим је „евидентирано“ 3.000 регистратура и 22.000 приватних фирми, успостављена служба
регистра у Архиву, уведена обука радника у регистратурама путем семинара и успостављен систем самофинансирања архива преко сређивања грађе у
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регистратурама (осим плата које издаје држава). Очигледно је да је архив
пренео тежиште делатности на стицање финансијских средстава, што ће
имати одраза на његов даљи стручни рад.
Занимљив је систем заштите архивске грађе у настајању у Дистрикту
Брчко БиХ. До 1992. заштиту грађе са подручја Брчко вршио је Архив у
Брчком, потом Архив Републике Српске у Бања Луци и Архив у Тузли, односно служба три ентитета. Међутим, архивска грађа је практично била без
надзора па је знатан део пропао. Преостала грађа је предата Општини Брчко, односно органима Дистрикта Брчко. Изградњом новог објекта од 3.500
м2 обезебеђен је простор за смештај грађе у дужем временском периоду и
створени су услови за конзервацију и дигитализацију архивске грађе.
У дискусији по другој теми, у којој су учествовали Дарко Рупчић, Милић Будимир, Драган Крсмановић, Влатка Лемић, Мухамед Муса, Зоран
Мачкић, Милена Поповић-Субић, Омер Зулић, Душко Вршина, Ивана Пргић, Петар Класинц и Милић Ф. Петровић, истакнуто је да велики број стваралаца писаног и другог материјала намеће потребу њихове категоризације
и валоризације архивске грађе. Заштита треба пре свега да обухвати архиве
државне управе и локалне самоуправе, судства и других важних институција, а код осталих вршити одабир институција од којих ће се преузимати архиве. Осталим институцијама треба пружати савете у погледу вођења евиденција, заштите и одабирања да не би дошло до губљења архиве што би
имало лоше последице на њихово деловање и остваривање права запослених у њима. Приликом категоризације и валоризације треба имати у виду да
јача интересовање за друштвену и социјалну историју и да се поднесци све
више подносе електронским путем (у Словенији ускоро и до 70%). Архиви
у Хрватској имају 5 милиона снимака, али ни дигитализација није свемоћна.
Обрада тих снимака је спора. Специјални архиви су Кинотека и Центар домовинског рата.
С обзиром на догађаје из најближе прошлости архиви су у обавези да
се оспособе за заштиту архивске грађе у ванредним приликама. Потребно је
да се установи стратегија публиковања архивске грађе (зборника најважнијих докумената из старог и новог периода – изворника и превода) у сарадњи
са катедрама за историју на филозофским факултетима, историјским институтима и специјалистима за одређене периоде и теме.
У рефератима по трећој теми – Архиви у савременом окружењу, архивско законодавство и образовање архивских делатника, оцењено је да је ради побољшања кадровске структуре запослених потребан систем едукације
на сви нивоима: за регистратуре (архивари), за рад у архивима (архивисти)
и специјалисти за научни рад у архивима (последипломци и специјалисти).
По овом питању архиви треба да сарађују са сродним дисциплинама – библиотекарством, музеологијом, информатиком, као и са заводима за заштиту споменика културе. У Европи су архиви, музеји, библиотеке и заводи за
заштиту споменика укључени у сакупљање културне баштине различитих
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традиција и мањинских заједница на националном, регионалном и локалном нивоу кроз пружање приступа завичајним културним изворима и дигитализацију културне баштине. Тако се стварају заједнички извори кроз нове
виртуелне збирке и сарадњу са образовним институцијама. У вези са тим
презентовани су примери добре праксе у Европи и то: CALIMERA,
CCRAN, MALVINE, CULTIVATE – EU IST–1999–11133 и други.
Посебно занимљиво је било излагање О неким научним својствима архивистике (др Азем Кожар). У вези са тим речено је да је архивистика као
обједињујућа наука самостална научна дисциплина, која се све више трансформише из хуманистичке у информатичку науку, што је свакако тачно,
али што је само једна страна или једна функција ове дисциплине. Неки
аутори су архивистику сматрали за научну дисциплину и у периоду када су
предмет њеног рада били класични папири. Архивистика сада суделује у
развоју информатике, покушавајући да утиче на животни век и квалитет података. Својства архивистике као науке, према мишљењу А. Кожара, јесу:
јединственост, динамичност, тенденција повезивања више научних дисциплина и диференцирајућа својства науке. Савремена информатика је довела
до додиривања наука. Као резултат таквог односа стварају се нова знања и
нове науке. Занимљива је веза класичне и информатичке архивистике са
правом. Држава својим прописима уређује област канцеларијског пословања. На правним факултетима се изучава Административно право као посебан предмет. Насупрот томе, иако постоји евидентна потреба за информацијама из архивских докумената, архивистика се још увек не предаје као
обавезан предмет. Од осам универзитета у БиХ (Сарајево, Источно Сарајево, Зеница, Бања Лука, Бихаћ, Источни Мостар, Западни Мостар и Тузла)
архивистика се у неком облику предаје само у Сарајеву, Источном Сарајеву
и Мостару, као и у Осијеку у Хрватској. На Филолошком факултету у Београду постоји студијска група Библиотекарство и информатика, као и последипломске студије из ове области.
Савремено окружење (неолиберална привреда, глобална информацијска повезаност и глобално знање) значајно је трансформисало традиционалну улогу и делатност архива. Захтеви за слободан приступ информацијама
условили су отварање архива према јавности, што умногоме надилази пуко
чување грађе и уобичајене услуге истраживачима и корисницима. Реч је о
коренитом преображају архива у информатичко средиште културних, научних и општедруштвених збивања.
Илустративан је пример архива у Хрватској. После осамостаљивања
Хрватске дошло је до институционалних, законских и организационих прилагођавања државних архива. Извучена је и појачана матична функција Хрватског државног архива (дато му је право да води потребне регистре архивских фондова и збирки на територији целе државе, регистар евидентираних регистратура, регистар регистратура код којих се врши заштита грађе,
регистар запослених у архивима и др.). На основу ових евиденција евиден-
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тирано је око 200 ималаца архивске грађе са 16.000 архивских фондова и
збирки, чиме је цела архивска служба и струка добила на важности. Појачани су улога и значај регионалних архива који су постали део државне локалне самоуправе. У складу са тим донети су нови Закон о архивима 1997,
измене и допуне 2001, више подзаконских аката из 1999. и 2004. Формирани су специјализовани архиви: Кинотека и Центар за архиву из домовинског рата и нови регионални архиви у Госпићу, Шибенику, а у процедури је
стварање архива у Вуковару. Обезбеђен је додатни простор и плац за подизање нове зграде Хрватског државног архива и више спремишта за регионалне архиве. Повећани су број запослених у архивима и финансијска средства за њихов рад. У пројекту измена и допуна закона о архивима и архивској грађи, који је усаглашен са међународним стандардима, архиви ће добити право инспекцијског надзора у погледу заштите грађе ван архива.
Из излагања представника Архива Косова и Метохије (др Јусуф Османи) сазнаје се да је архивска служба на територији ове јужне српске покрајине од 2000, када је донет нови закон, централизована. Архиви су прво били под Министарством културе, па су изменама и допунама закона из 2006.
прешли под ингеренцију Привремене владе Косова. У оквиру нових законских решења основана је Управа архива са инспекцијским надзором над
грађом у регистратурама. Архивску мрежу чине: Архив Косова и Метохије
са Архивском управом, међуопштински и општински архиви. Архивски кадар се оспособљава на двомесечном курсу, а за раднике у регистратурама
организују се семинари. У почетку је примењиван УМНИК-ов систем канцеларијског пословања, а касније се прешло на косовски систем. У плану је
да се архивски кадар школује на једногодишњој школи у Албанији. За рад
ове школе у 2007. средства ће дати влада Швајцарске. Архивска служба Косова и Метохије потписала је протоколе о сарадњи са архивском службом
Албаније, Турске и Египта. Из турских архива добијено је око 20.000 дигиталних снимака архивских докумената од XV до XIX века. У Архиву Косова и Метохије организован је тромесечни курс турског језика за историчаре
и туркологе. Предавачи су били архивисти из турских архива. У згради Архива Косова и Метохије, која је изграђена 1977, смештене су и друге институције: Архив Приштине, Архив РТВ Приштине, Катастарска архива. Зграде осталих архива су у лошем стању. Архив Косова и Метохије и даље издаје годишњи часопис Вјетар. Објављене су три књиге водича кроз архивске фондове и збирке, а у току је израда водича кроз збирку микрофилмова.
Архив Косова је примљен у МАС, у категорију „А“ архива. У Архиву Косова и Метохије је седиште Одбора за меморију света за територију Косова и
Метохије. На архивским стандардима до сада није ништа рађено.
У дискусији у којој су учествовали: др Азем Кожар, Амира Шеховић,
др Петар Класинц, Емина Кујовић, мр Боро Мајданац, Васка Сотирова,
Влатка Лемић и мр Изет Шабовић истакнуто је да Филозофски факултет у
Тузли има матичност за последипломске студије из архивистике. Међутим,
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архивска мрежа у БиХ је првенствено политичко питање. У Федерацији
БиХ архивска мрежа је децентрализована, док је у Републици Српској централизована. Према томе ради се о полицентризму. У кантонима где нема
архива треба их успоставити ради заштите архивске грађе (по Уставу БиХ
култура је у надлежности ентитета и кантона). Архив Федерације БиХ је до
сада вршио заштиту грађе у кантонима где не постоје архиви само код органа управе, али не и код осталих стваралаца. За разлику од БиХ у Хрватској
је архивска служба централизована.
У оквиру заштите културне баштине у БиХ раде се портали истакнутих писаца. Из ове серије објављени су дигитални запис о Хасану Кикићу и
један CD „Сарајево на породичним фотографијама“, а у припреми је и други CD на ову тему. За ове потребе, истакнуто је у дискусији, могу се користити фотографије и други материјали о писцима које поседују ТА „Танјуг“
и дневни лист „Политика“ у Београду, као и архивска грађа у библиотекама,
музејима и другим установама заштите културних добара о којима је више
пута раније расправљано на архивистичким скуповима. У Хрватској је у току евидентирање архивске грађе у библиотекама, музејима, заводима и другим институцијама и у приватном власништву. Сва евидентирана грађа биће објављена у водичима архивских фондова и збирки кроз две базе података: 1) Портал књижевне баштине у Хрватској; 2) Архивска повијест о Хрватској у страним земљама.
Основно опредељење је да се из наведених институција где се чува архивска грађа не преузима у архиве, већ да се обједине информације о овим
архивским збиркама, документима и рукописима, тематски повежу и обједине и објаве информације где се та грађа налази, године њеног настанка,
садржај и др.; да се збирке допуњују, обједињују, сређују и обрађују по
стручним архивистичким принципима; да о њима брину архивисти са положеним стручним архивским испитом, а не кустоси, библиотекари и други
заштитари који овај посао не познају. У раду на личним и породичним фондовима и документима потребно је користити међународни софтвер за изучавање порекла породица. За разлику од других бивших република СФРЈ
архиви у БиХ не поседују информације о матичним књигама становништва,
јер те књиге нису преузимали у своје депое.
У оквиру четврте теме Стратегија и законска регулатива у приступу
архивима, слободи информисања и заштити података речено је да Европска унија није донела заједничке прописе о архивској грађи, али је донела
више препорука (нове методе коришћења архивске грађе, методе електронског пословања са документима и друге) које се могу користити у раду свих
архива. Евидентна је одговорност архивиста, библиотекара, информатичара
и документариста у обликовању друштва. Архивистима предстоји подизање
нивоа сарадње са корисницима на виши ниво. У вези са тим неопходно је
умрежавање архива са библиотекама, музејима и другим сродним институцијама. То је императив и у том смислу није битно да ли је оригинал доку-
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мента у архиву, библиотеци, музеју или негде другде. Суштина савременог
пословања је омогућити доступност архивске грађе при чему сваки корисник користи властити пут до знања.
У погледу коришћења архивске грађе у Архиву БиХ до 1992. и од
1995. до 2000. оцењено је да евиденције из првог периода после Другог
светског рата нису потпуне. Истраживачи архивске грађе су најчешће историчари. Најчешће истраживачке теме биле су: о радничком и комунистичком покрету, радничким штрајковима, НОР-у и социјалистичкој револуцији, Комунистичкој партији и синдикалном покрету и организовању, аграрној реформи и колонизацији, Бенијамину Калају, Петру Кочићу, надбискупу Јосипу Штадлеру и друге. Стручни радови, монографије, магистарски и
докторски радови обухватају 60% истраживачких тема. По временским периодима истраживачке теме су биле следеће: средњи век (изучавало је само
неколико научника), нешто више је изучаван период османске управе у
БиХ, док су највише проучавани аустроугарска управа у БиХ 1879–1908. и
социјалистички период после 1945. Највише су проучавани архивски фонд
Земаљска влада у БиХ 1879–1908. и фондови о радничком покрету и комунистичкој власти. Из иностранства је било врло мало корисника. Потребно
је урадити библиографију радова писаних на основу архивске грађе.
У реферату о коришћењу архивске грађе у Архиву Републике Српске
речено је да је 2005. године било 643 корисника, што је знатно више у односу на претходне године када је у просеку било 200–300 корисника. Поред
научних радника и студената архивску грађу све више користе и други истраживачи у различите сврхе: новинари, генеолози, лекари, пензионери, инвалиди, невладине организације и други. Све је више захтева путем електронске поште услед чега је потребно интензивирати сређивање и обраду
архивске грађе у архивима, посебно компјутерску обраду података. Извршавање ове и других функција архива захтева стручно оспособљен кадар и
одговарајуће услове. Коришћење архивске грађе у БИХ регулишу закон којим је уређен приступ заштићеним подацима, као и закон о заштити приватних досијеа.
Архиви у Хрватској су 2003. године започели информатичку обраду
архивских фондова и збирки. Законом је заштићено и ограничено коришћење података који се сматрају државном, војном, службеном и пословном
тајном. У погледу коришћења грађе разликује се оно што је јавности интересантно, од онога што је од јавног интереса. Због нејасноћа које се јављају
када треба утврдити ко спада у јавне власти, правосудни органи су донели
списак тих институција. Архиви се налазе на списку институција које дају
информације из области јавног интереса и свакако су учесници у обликовању цивилног друштва. Сврха је да се до информација брзо дође, а да се држава на законски прописан начин брине о заштити и коришћењу информација.
У вези доступности архивске грађе у Словенији било је речи о коришћењу података из личних досијеа некадашње Службе државне безбедно-

Милић Ф. Петровић, Први конгрес архивиста Босне и Херцеговине

195

сти. Истакнуто је да је заштита личних података уставом дефинисана као
основно људско право. Први закон о заштити личних података усвојен је
1990, а последњи 2004. Приступ личним подацима је регулисан Законом о
заштити документа и архива и архивских институција из 2006. Овим законом дефинисани су осетљиви лични подаци и коришћење јавних архива.
Имплементацију закона надгледа одговарајући инспекторат. Лични досијеи
Националне безбедносне агенције чували су се у Министарству унутрашњих послова Словеније до 1998, када је овај архив као последњи специјализовани архив припојен Архиву Републике Словеније. Према закону приступ личним досијеима је допуштен особама на које се досијеа односе, као
и онима који имају законско право увида у досијеа.
У оквиру теме о доступности архивске грађе посебну пажњу изазвало
је излагање др Гојка Маловића из Архива СЦГ, Заједничка југословенска
архивска баштина за БиХ, за које је рекао да је његов лични став а не став
институције у којој ради. Учеснике конгреса је упознао да је према Анексу
„Д“ Споразума о сукцесији бивше СФРЈ архивска грађа савезних институција СФРЈ заједничка баштина. Од 720 архивских фондова у Архиву СЦГ
Архив БиХ је изразио жељу да 630 буде заједничка баштина. Архивски
фондови бивших савезних институција који се односе на територију бивше
БиХ истовремено се односе и на све друге бивше републике СФРЈ. Отуда
ова грађа не чини посебне архивске фондове или посебне целине, већ су
они део југословенске целине и тако је уређено да и остану. У Архиву СЦГ
нема архивске грађе која је била измештена из републике којој је припадала. Ниједна институција из бивше БиХ није захтевала повраћај архивске
грађе из неке бивше југословенске институције до 1992. Документа која се
односе на територију бивше БиХ и друге бивше југословенске републике
достављана су бившим савезним институцијама по линији њихових надлежности па су отуда и саставни делови архивских фондова ових институција.
Коришћење ових архивских фондова од стране истраживача из свих земаља
сукцесора је дозвољено и слободно под истим условима као и за другу архивску грађу Архива СЦГ. Све сугестије у том погледу су добродошле. Једно од таквих сазнања јесте и да се не мали број монографија и других радова насталих после 1992. пише без коришћења или уз недовољно коришћење
доступне архивске грађе.
У дискусији о сукцесији архивске грађе бивше СФРЈ (Мина Кујовић,
Деана Ковачец, др Петер Класинц, др Азем Кожар, мр Изет Шаботић, др
Гојко Маловић и други) предложено је да један од закључака конгреса буде
да се Архиву СЦГ врати назив Архив Југославије и да се одржи као посебна
институција при Републици Србији. Уколико би се евентуално припојио некој другој архивској установи отворило би се више питања која би требало
решавати: финансирање, ауторска питања у вези са грађом, право објављивања, услови коришћења и др. Према садашњем Анексу „Д“ Споразума питање сукцесије архивске грађе бивше СФРЈ је првенствено стручно питање,
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то јест питање доступности архивске грађе и њеног коришћења, што је
истовремено и информатички императив времена.

Закључци конгреса
1. У вези са првом и другом конгресном темом Заштита архивске
грађе ван архива; сређивање и обрада архивских фондова и збирки у архивима потребно је обезбедити услове за ефикасну заштиту и чување архивске
грађе у архивима и регистратурама; радити на оснивању архива у Зеничкодобојском, Посавском и Ливањском кантону и на подручју Сарајевско-романијске регије; радити на обезбеђењу одговарајућег простора и опреме за
пријем и смештај архивске грађе из регистратура; размотрити могућност
формирања специјализованих архива; радити на доградњи законодавних решења у вези регулисања стварне и територијалне надлежности архива, посебно у погледу заштите грађе ван архива; усавршавати систем стручног рада служби за заштиту грађе ван архива; извршити категоризацију стваралаца и валоризацију архивске грађе код свих регистратура; обезбедити финансијске и кадровске услове за заштиту архивске грађе ван архива, сређивање
и обраду у архиву, посебно из социјалистичког периода и каснијег времена;
посебну пажњу посвети архивској грађи из периода 1992–1995, грађи угашених институција, грађи невладиних организација и електронским записима; формирати Архивско веће за координацију стручних архивских послова.
2. По трећој конгресној теми Архиви и образовање архивиста, потребно је повећати број стручних архивиста и радити на адекватном образовању
архивских кадрова: архивара за регистратуре, архивиста у архивима и специјалиста последипломаца за научни рад у архивима и другим институцијама. У вези са тим користити искуства сродних струка (библиотекарства, музеологије, информатике, документаристике).
3. По четвртој конгресној теми Законодавна регулатива у вези доступности и коришћења архивске грађе уложити напоре да се очува и учини доступном настала архивска грађа, изради регистар архивских фондова и
збирки у БиХ; устроји архивски информациони систем (примена препоруке
Р (2000) 13 Већа Европе и других релевантних упутстава и препорука.

*
На конгресу су промовисана издања архива у БиХ током 2006. године:
1) Бојан Стојнић, Штампа и штампарије у Бања Луци до 1941, Архив
Републике Српске
2) Бањалучки шаховски клуб – Споменица 1926–1946.
3) Чедо Капор, Шпански грађански рат 1936–1939, приредио Андреј
Родинис, Архив БиХ
4) Јеврејска верска општина у Бања Луци, Архив Републике Српске
5) др Азем Кожар, Архивистика, Историјски архив у Тузли
6) Архивска пракса, часопис Историјског архива у Тузли, 2006.

