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Стандарди Mеђународног архивског савета
у контексту савремене архивске парадигме*
АПСТРАКТУМ: Рад се бави савременом архивском парадигмом,
њеним одликама и разликама у односу на традиционална архивска
схватања као контекстом у оквиру кога настају и развијају се архивски стандарди. Архивски стандарди израстају из нове архивске реалности и одговор су стручне јавности на нарасле промене
у архивској теорији и пракси. Међународни архивски савет је, са
циљем побољшања доступности и бољег разумевања и интерпретације архивске грађе, развио четири стручна дескриптивна
стандарда: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH и ISDF.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивистика, архив, архивска грађа, архивска парадигма, стандардизација, архивски стандарди, ISAD(G),
ISAAR(CPF), ISDIAH, ISDF.
Питање архива није питање о прошлости.
Оно није питање о концепту који се бави прошлошћу,
о вештачком располагању, архаични концепт архива.
Оно је питање о будућности, питање о будућности самој,
питање о одговору, о обећању, о одговорности за сутра. Архив.
Ако желимо знати шта би то могло значити,
знаћемо само у временима која долазе.
Не сутра, него у временима која долазе.
Можда касније, а можда никад.
Жак Дерида, „Архивска грозница“

Овај рад је настао новембра 2012, а презентован је на Међународном архивском саветовању
Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла, које је у организацији Друштва архивских
радника Војводине одржано на Андревљу 6. и 7. децембра 2012. Мање измене на раду извршене
су 2014. године.
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Током протеклих 120 година архивска теорија се развијала и мењала, са
циљем давања одговора на специфичне архивске потребе. Савремена архивска теорија је почела да се развија 60-их година XX века и повезана је са деловањем више теоретичара и архивиста који су нову проблематику обрађивали
са различитих становишта, али су сви делили виђење о важности наглашавања
контекста, интерпретације и критичког читања који су у средишту стварања
нове архивске теорије. Ова промена у архивској теорији почива на препознавању важности контекста у култури, утицају постмодернизма и драстичним
технолошким променама.1 Архивска теорија се мења под утицајем постмодернистичких схватања, али и под утицајем промена у архивској пракси до којих
долази услед покушаја решавања проблема изазваних наглим технолошким
развојем, односно променама технологије помоћу којих документи настају,
чувају се и презентују. Према Џону Риденеру, на промену архивске теорије су
утицали: промена парадигме,2 технолошке промене и историографија.3 Промена научне парадигме, сматра Томас Кун, наступа увек када одговори на истраживачка питања више не могу да објасне посматране феномене или када
методологија праксе, утемељена на теорији, у таквим посматрањима више не
задовољава нарасле потребе. Као последица тога развијају се различити концепти проблема и могућих решења, а ону хипотезу која се покаже као тачна
усваја стручна јавност. Када дође до промене парадигме, научници мењају
дотадашњи поглед на свет, питања која о њему постављају, оруђа која користе
да би га разумели.4 Савремени теоретичари архивистике сматрају да данас у
архивистици егзистирају две парадигме: стара, историјско-техничка и савремена, научно-информациона. Основни објект старе парадигме је документ, а
нове је информација.
Стандарди Међународног архивског савета (МАС) израстају из нове архивске реалности и одговор су стручне јавности на нарасле промене у архивској теорији и пракси. Током низа година, развијена су четири стручна дескриптивна стандарда: ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис архивске
грађе,5 ISAAR(CPF) – Међународни стандард архивског нормативног записа за
Živana Heđbeli, Ridener, J. From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory.
Dulth: Litwin Books, 2009, у: Arhivski vijesnik, god. 53 (2010), Zagreb, 413.
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Појам парадигма у филозофији науке означава скуп правила, узорака и различних критеријума који карактерише неку научну заједницу (у зависности од дисциплине, историјског периода,
географског простора и сл.), доступно на: http://www.hrleksikon.info/definicija/paradigma.html
(11. 12. 2014).
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Živana Heđbeli, Ridener, J. From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory.
Dulth: Litwin Books, 2009, у: Arhivski vijesnik, god. 53 (2010), Zagreb, 411.
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Sonja Pavlović, Tomas Kun: Revolucionar, доступно на: https://mindreadingsblog.wordpress.
com/2013/01/08/tomas-kun-revolucionar/#comments (10. 12. 2014).
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ISAD(G): Општи мећународни стандард за опис архивске грађе, друго издање, Нови Сад 2006.
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правна, физичка лица и породице,6 ISDF – Међународни стандард за описивање
функција7 и ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу.8 С једне стране у њима се огледа утицај постмодернистичке филозофије, посебно у наглашавању контекста, а са друге стране њихов настанак је последица развоја информационих и комуникационих технологија. У
самој структури и садржају стандарда видљив је утицај архивских пракси различитих земаља. Посебно треба нагласити утицај аустралијског система серија
како на целокупан систем стандарда, тако и на структуру појединих стандарда.
Да би се разумела сврха, али и сама примена МАС-ових стандарда, потребно је нешто више рећи о контексту њиховог настанка, нарочито о савременој архивској парадигми и променама у начину поимања основних архивистичких постулата до којих је дошло у другој половини XX века.

Савремена архивистика и постмодернизам
– разлике у односу на традиционална схватања
У основи савремене архивистике је савремена архивска парадигма. Она
је функционална, виртуелна, постмодерна, насупрот оној дескриптивној, позитивистичкој, физичкој и модерној тј. традиционалној архивској парадигми.9
Назив постмодерна филозофија употребљава се да би се обележило
стање у филозофији у коме су основне идеје модерне филозофије запале у кризу. У складу са тим, филозофија постмодерне, која се развија у другој половини
XX века, подразумева критику, преиспитивање – али понекад и одбацивање –
целокупне модерне филозофије у којој доминира просветитељско поверење у
објективност људског знања и могућност утемељења свих облика живота на
рационалним принципима.10 Постмодернизам дубоко сумња у све метаприповести, у могућност спознаје света какав он заиста јесте, у могућност његовог
реалног описа. Постмодернизам одбацује појам универзалне истине, сматра
да иза сваке науке стоји социјални контекст. Сходно томе, постмодернизам
у запису проналази скривена значења која проистичу из позадинских односа
моћи који су га обликовали. Из тога произилази да је запис неке информације
ISAAR(CPF): Mеђународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и
породице, друго издање, Нови Сад 2006.
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ISDF: Mеђународни стандард за описивање функција, прво издање, Нови Сад 2011.

ISDIAH: Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу, прво издање, Нови Сад 2010.
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Terry Cook, Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts, доступно
на: http://www.mybestdocs.com/cook-t-postmod-p1–00.htm (20. 9. 2012).
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Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Филозофија за IV разред гимназије и
стручних школа, Београд 2004, 309.

12

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2015

само лажни одраз чињеница које су се догодиле или се догађају. На тај начин
је позитивистички модел научне спознаје чињеница у потпуности дискредитован.11 Постмодернизам, као концепт неповерљив према метанарацијама и
противан свим митовима, препознатљив по одбацивању дефинитивних решења, у архивистику је ушао највише посредством радова Жака Дериде (1996,
Archive Fever). Његов утицај на стварање нове архивске теорије и праксе Тери
Кук види у релативизацији и преиспитивању основних архивистичких начела,
као и у посебном наглашавању контекста, као димензије о којој се данас у архивистици размишља више него икада. Тери Кук сматра да се утицај постмодернизма на архивску праксу може посматрати кроз њене поједине сегменте:
вредновање, опис, транспарентност и одговорност архива.12
Постмодернистичка схватања доносе и нова виђења архива као институција и њихове сврхе. Док се раније сматрало да архиви служе држави, нови
концепт сматра да су архиви од људи и за људе. Поред тога што врше заштиту
архивске грађе, њихова сврха јесте да пруже грађанима осећај идентитета и локалне припадности, као и да учествују у обликовању њихове личне и колективне меморије. Ова нова схватања нужно доводе до промене у оријентацији архивиста, првенствено у вредновању архивске грађе, али и у осталим активностима, понајпре у описивању, категоризацији и систематизацији информација.13
У основи постмодернистичких идеја лежи схватање да архив као институција, архивска теорија и пракса нису статичне категорије. Они се стално
мењају пратећи све радикалне промене у друштву.
Још једна велика промена са којом су се у савременом друштву суочиле
архивска теорија и пракса јесте промена начина чувања, заштите и употребе
докумената. Традиционална архивска парадигма је била фокусирана на чување, заштиту и употребу физичких медија, док је савремена парадигма фокусирана на електронске носаче записа. Физички и електронски носачи записа се
суштински разликују, те се на њихово чување, заштиту и употребу примењују
потпуно другачији концепти.
Све ово је нужно довело и до стварања нове архивистичке истраживачке парадигме, у чијем средишту је промена предмета њеног интересовања. Са
анализе карактеристика и својства појединачних докумената и серија докумената, прелази се на анализу функција процеса и трансакција које су довеле до
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Terry Cook, Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts.

Опширније видети: Terry Cook, Fashionable Nonsense or Professional Rebirth: Postmodernism
and the Practice of Archives, у Archivaria: The journal of the Association of Canadian Archivists,
Number 51, Spring 2001, 14–35, доступно на: http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/
article/view/12792/13989 (20. 9. 2012).
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стварања докумената.14
Савремена архивска парадигма доноси преформулације основних архивистичких принципа. Наиме, у ХIX веку у потпуности су развијена два основна начела традиционалне архивистике: начело провенијенције и начело
првобитног реда. Према начелу провенијенције, односно поштовања фондовског принципа, грађа једног творца не сме да се меша са грађом другог творца, док начело првобитног реда значи да приликом сређивања грађе треба
да се поштује начин одлагања докумената самог твораца, а по потреби и да
се реконструише. Оба принципа су се нашла на удару савремених схватања.
Наиме, напушта се везивање документа за његово јединствено место настанка у традиционалној хијерархијској организационој структури и документ се
посматра као виртуелни и еластични концепт који одражава оне функције и
процесе творца који су довели до његовог стварања. Нова схватања документ
више не посматрају као физички објекат него као концептуални дата-објекат,
контролисан са метаподацима који виртуелно комбинују садржај, контекст и
структуру у циљу сведочења о некој активности или функцији творца. Како
се контекст документа и његова употреба мењају кроз време, тако се мењају
и метаподаци.15 Мења се и појам архивског фонда. Фонд престаје да постоји
као физички ентитет, више није физичка ствар која се конструише или реконструише физичким сређивањем, већ се посматра као низ односа између
грађе, ствараоца и пословних процеса. Ти односи и везе не морају се исказати
физичким груписањем и чувањем грађе, већ се првенствено исказују описом
који је независан од физичке локације и сређивања докумената. Од архивске
праксе се тражи да се са анализе докумената усмери на анализу функција,
процеса и трансакција које су довеле до стварања грађе.16 То значи да нужно
долази и до промена у самом процесу сређивања и описивања архивске грађе,
то јест у изради информативних средстава. Нови приступ потенцира да се реконструкција фонда више не врши физички помоћу сређивања, него концептуално помоћу описа. Мењају се и основни принципи вредновања архивске
грађе. Док је у традиционалној архивистици основни критеријум вредновања
архивске грађе садржај документа, савремена архивистика грађу вреднује на
основу функција њеног творца.17
Традиционална архивска парадигма доживљава архиве као неутралне
ризнице чињеница, док се нова парадигма заснива на тези да је неутралност архива мит, да се кроз архиве може контролисати сазнање о прошлости, односно
да су архиви извори моћи у креирању меморије и идентитета како појединца,
14

Исто.

15

Исто.
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Živana Heđbeli, Kokoš ili jaje, Papiri ili aktivnosti, у: Atlanti, Vol. 19, Trieste, 2009, 274.

17

Terry Cook, Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts.

14

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2015

тако и друштва у целини. Нови концепти преиспитују и улогу архивисте као
посредника између документа и корисника. Традиционална архивска парадигма архивисте доживљава као објективне посреднике између докумената и корисника, док савремена парадигма сматра да је неутралност централна илузија
архивске теорије и праксе. Делатност и најбољег архивисте је нужно обојена
његовим знањима и схватањима. Из овога произилази да ни описи архивске
грађе не могу бити објективни, већ да они одражавају становишта њихових
креатора.18 О описима архивске грађе биће више речи касније.
Основне разлике између традиционалне архивистике и традиционалне
архивске парадигме у односу на савремену архивистику и савремену архивску
парадигму:
Традиционална архивистика и
традиционална архивска парадигма

Савремена архивистика и
савремена архивска парадигма

• почива на универзалним принципима и
концептима и трага за апсолутним истинама

• сматра да апсолутне истине не постоје,
да постоје само рефлексије специфичног
места

• архивистика је помоћна историјска наука

• архивистика ја информациона наука

• архив као институција, архивска
теорија и пракса почивају на универзалним
принципима и концептима, те нису
подложни радикалним променама

• архив као институција, архивска теорија
и пракса су динамичне категорије

• архивистика као наука је независна од
утицаја политичких, правних или културних
концепција и њихових промена

• архивистика као наука је под утицајем
политичких, правних или културних
концепција и њихових промена

• основни објекат је документ

• основни објекат је информација

• анализира својства појединачних
докумената и/или серија докумената (фокус
је на производу)

• анализира функције, процесе и
трансакције које су довеле до стварања
докумената (фокус је на процесу)

• документе посматра као статичне
физичке објекте

• документе посматра као динамичне
виртуелне концепте

Опширније видети: Joan M. Schwartz, Terry Cook, Archives, Records, and Power: The Making
of Modern Memory, у: Archival Science 2, 2002, 1–19, доступно на: http://www.nyu.edu/classes/
bkg/methods/schwartz.pdf (19. 6. 2012); Wendy M. Duff, Verne Harris, Stories and Names: Archival
Description as Narrating Records and Constructing Meanings у Archival Science 2, 2002, 263–285,
доступно на: http://yalearchivalreadinggroup.pbworks.com/f/Duff&Harris.pdf (25. 9. 2012).
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• битан је текст (садржај) документа

• битан је контекст у којем документ
настаје

• фокусирана је на физичке носаче записа

• фокусирана је на електронске носаче
записа

• заснована је на традиционалним
архивистичким принципима

• врши преформулацију традиционалних
архивистичких принципа (принцип
провенијенције, принцип првобитног
реда, појам документа, појам фонда,
критеријуми за вредновање грађе,
описивање архивске грађе и друго)

• архив је чувар аутентичног сведочења
архивске грађе – архив као пасиван чинилац
друштва (архив је неутралан у односу на
појединца и друштво)

• архив има велику моћ у обликовању
меморије и идентитета појединца и
друштва – архив као активан чинилац

• архивиста је непристрастан, неутралан и
објективан

• архивиста није неутралан, он је
пристрастан и субјективан

• описи архивске грађе су објективни и др.

• описи архивске грађе су субјективни и др.

Аустралијски систем серија
Током 60-их година ХХ века група аустралијских архивиста на челу са
Питером Скотом осмислила је нови приступ архивској интелектуалној контроли. Суштина приступа је одвајање информација о ствараоцу архивске грађе од
информација о самој архивској грађи и успостављање веза између њих у хијерархијском систему описа. Творци новог система су тврдили да ранији метод
описа није адекватно одражавао везе између стварања архивске грађе и њеног
места и улоге у окружењу комплексних административних система и њихових
промена где је мултипровенијенција уобичајена појава. Аустралијски систем
серија је комплексан и свеобухватан систем за управљање документима током
њиховог целокупног животног циклуса. Темељ система – серија докумената,
чини основу за описивање докумената, али и за њихово физичко сређивање.
Основни критеријум за формирање серија јесу функције њихових стваралаца, а
не сами ствараоци. Тако се у једној серији докумената могу пронаћи документа
различите провенијенције. Отуда и потреба да се раздвоје описи архивске грађе
од описа њихових стваралаца. Аустралијски систем серија схвата функцију
као контекст документа, за разлику од традиционалног схватања контекста у
смислу административног места настанка. Скотов систем су усвојиле све јавне
архивске установе у Аустралији и Новом Зеланду, као и у још неким земљама
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света. Овај систем је имао велики утицај на стварање и развој међународних
стандарда архивских описа, као и појединих националних стандарда описа (канадски Rules for Archival Description (RAD2), амерички Describing Archives: A
Content Standard (DACS) и друге).19

Стандарди Међународног архивског савета као оруђе
савремене архивске парадигме
Крајем XX и почетком XXI века снажним развојем информационих и
комуникационих технологија дошло је до нове информатичке револуције, која
је одраз људског знања и утемељена је на информацијама. Овакав технолошки
напредак омогућио је да развијамо (стварамо), чувамо и комуницирамо информацијама у било каквом облику, писменом, усменом или визуелном, неспутани простором и временом. Повезани са напредним информационим технологијама, нови комуникациони системи су постали кључеви информатичког
друштва. Под утицајем ових тенденција, светска комуникација је постала сектор који се незадрживо развија и који има све више учесника – појединаца,
влада, друштвених покрета и пословних организација. Тржиште комуникација
уобличавају четири главна тренда: дигитализација, либерализација, консолидација20 и глобализација, а неслућен развој глобалних комуникација довео је до
потребе за установљавањем одређених правила и стандарда.21
Изван нових тенденција нису се нашли ни архиви. Информатичка револуција од половине 70-их година прошлог века почела је драматично да утиче
и на професионалне теоријске и практичне правце архивске делатности. Данас процес информисања представља процес стварања информације обрадом
података уз помоћ информационих технологија. Примењујући нове информационе и комуникационе технологије архиви добијају могућност да креирају

Adrian Cunningham, Laura Millar, Barbara Reed, Peter J. Scott and the Australian Series System:
Its Origins, Feature, Rationale, Impact and Continuing Relevance, International Congress on Archives,
Brisbane, Australia, 23 August 2012, доступно на: http://ica2012.ica.org/files/pdf/Full%20papers%20
upload/ica12Final00414.pdf (10. 12. 2014); Clive Smith, The Australian Series System, у Archivaria:
The journal of the Association of Canadian Archivists, Number 40, Fall 1995, 86–93, доступно на:
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12098/13086 (18. 11. 2012).

19

20

Мањи број предузећа контролише већи део тржишта.

Vitomir Grbavac, Krunoslav Antoliš, Strategija novoga svjetskog poretka u globalnim komunikacijama,
у Društvena istraživanja, br. 6 (50), Zagreb 2000, 995–1017, доступно на http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=31725 (18. 7. 2011).
21
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сопствене савремене информационе системе (стандардизоване, глобалне),22
али и да постану део ширих система. То им омогућава да убрзају процес архивског рада, али и да олакшају проналажење и размену информација, односно да повећају брзину приступа информацији што је један од основних
захтева савременог друштва.
У контексту нове парадигме, савремена архивска теорија и пракса у сферу архивског описивања уводе нове технологије, са циљем стварања јединствених информационих система. Основни предуслов за стварање оваквих система јесте да њихови елементи буду у облику структурисаних информација и да
буду уједначени на националном, а по могућности и међународном нивоу, што
се постиже путем стандардизације. Стандардизација архивског знања се врши
заједничком применом архивских стручних стандарда и низа других стандарда
који се делом односе и на архивску делатност.
Са циљем побољшања доступности и бољег разумевања и интерпретације архивске грађе, Међународни архивски савет је развио четири стручна
дескриптивна стандарда: ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис
архивске грађе, ISAAR(CPF) – Међународни стандард архивског нормативног
записа за правна, физичка лица и породице, ISDF – Међународни стандард за
описивање функција и ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу.
ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис архивске грађе представља сет општих правила која имају циљ да се обезбеди израда доследних,
одговарајућих и разумљивих описа архивске грађе, да олакша проналажење и
размену информација о архивској грађи, а пре свега да омогући повезивање и
интеграцију архивских описа у јединствен архивски информациони систем.23
ISAD(G) се састоји од 26 стандардизованих елемената који описују архивску
грађу фонда/збирке по хијерархијском моделу. Међународни архивски савет
је, после низа напора због великих разлика у поступцима прикупљања и описивања архивске грађе у различитим земљама, донео ISAD(G) 1994. године.
Ово издање је предвиђало петогодишњи рок за ревизију, која је завршена 2000.
године објављивањем другог издања Стандарда.
ISAAR(CPF) – Међународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице пружа смернице за израду архивских
нормативних записа за правна лица, физичка лица и породице повезаних са
стварањем и чувањем архивске грађе. Архивски нормативни запис може да се
Током историје, у архивима су се развили различити начини приказивања и поседовања информација о архивској грађи, односно различити модели архивских информационих система који
се могу поделити на: неформализоване, формализоване, стандардизоване и глобалне. Опширније видети: Miroslav Novak, Arhivska praksa u kompleksnim arhivskim informacijskim sistemima, у:
Arhivska praksa, Tuzla 2010, br. 13, 192–198.
22

23

ISAD(G) – Општи..., 11.
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користи за опис правног, физичког лица или породице као јединице у систему
архивског описа, за контролу стварања и употребе приступних тачака у архивским описима, као и да документује везе и односе између различитих стваралаца документарног материјала и између тих ентитета и грађе која је настала
њиховим деловањем, и других извора о њима или које су они створили.24 Прво
издање овог Стандарда израђено је у периоду између 1993. и 1995, а објављено
је 1996. године. Одмах по објављивању отпочео је рад на његовој ревизији, а
резултат је било објављивање другог издања 2004. године.
ISDF – Међународни стандард за описивање функција пружа смернице
за израду описа функција правних лица повезаних са стварањем и чувањем
архивске грађе. Описи функција могу да се користе: за опис функција као јединице у систему архивског описа, као контрола стварања и употребе приступних тачака у архивским описима, да документују односе/везе између различитих функција, и између тих функција и правних лица која их врше и архивске
грађе коју су створила. Описи функција имају циљ да допуне описе архивске
грађе израђене у складу са ISAD(G) стандардом и нормативне записе израђене
у складу са ISAAR(CPF) стандардом.25 Овај стандард је усвојен 2007. године.
ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу даје општа правила за стандардизацију описа установа које чувају
архивску грађу. Ови описи могу да се користе: за опис установа које чувају
архивску грађу као јединице унутар архивског информационог система, као
стандардизована приступна тачка за установе које чувају архивску грађу, унутар директоријума, архивских информационих система или мрежа, као и да
документују односе између установа и између тих ентитета и архивске грађе
које чувају.26 Овај стандард је усвојен 2008. године.
Док ISAD(G) стандард обезбеђује израду стандардизованих описа архивске грађе, описи стваралаца, њихових функција и установа које чувају
архивску грађу првенствено документују контекст настанка грађе. Међутим,
нису сва четири стандарда наишла на исти пријем у архивској јавности. Док је
ISAD(G) добио шире међународно прихватање, остала три стандарда се много
мање користе. Такође, у стручној јавности су се појавила бројна питања и недоумице у вези са њиховом применом. Први сет питања се односи на нејасноће
у вези са функционисањем и међусобним односима сва четири стандарда у
једном концептуалном моделу, док је друга група проблема повезана са међусобном неусаглашеношћу елемената описа архивске грађе, њихових стваралаца и функција стваралаца. Да би се превазишли ови проблеми, МАС-ов Одбор
за најбоље праксе и стандарде припремио је нацрт заједничког поглавља које
24

ISAAR(CPF): Mеђународни..., 12.

25

ISDF – Међународни..., 13.

26

ISDIAH – Међународни..., 13.
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би требало да буде укључено у сва четири стандарда, а које се односи на везе
између различитих типова ентитета у архивском систему описа. Упоредо са
овим послом, ради се и на ревизији и усаглашавању елемената стандарда, са
крајњим циљем стварања једног коегзистентног концептуалног модела.27
Још увек не постоји јединствено мишљење о питању будућности МАСових стандарда, односно да ли ће они и даље постојати као посебни стандарди или ће се радити на њиховом обједињавању у један стандард. Заговорници
идеје о једном стандарду своје становиште образлажу речима да се међусобним
одвајањем описа архивске грађе, нормативних записа, описа функција твораца
архивске грађе и описа установа које чувају архивску грађу постиже мање понављање информација и омогућава стварање флексибилног система архивског
описа. Они сматрају да су стандарди нераскидиво повезани и да заједно чине
систем стандарда. Део стручне јавности који сматра да стандарде треба спојити
у један стандард дели мишљење да би се на тај начин систем архивског описа
знатно поједноставио, наравно, уз сачуван специфични однос текст – контекст.
Стандарди МАС-a се могу примењивати у папирном окружењу, али су
много подеснији за електронско окружење. Њиховом применом стварају се
системи архивског описа, то јест информациони системи који садрже архивске
описе који укључују описе архивске грађе, стваралаца архивске грађе, њихових
функција, као и установа које грађу чувају. Уопштено говорећи, у системима
архивског описа сједињени су описи архивске грађе и описи њеног контекста.28
Иако делови овог система постоје независно један од другог, они су међусобно
повезани успостављањем релацијског модела односа између њихових појединих елемената. У оквиру самосталних делова успостављен је хијерархијскосеквенционални и релацијски модел односа елемената. Идентификацијом, дефинисањем и успостављањем веза између елемената унутар стандарда и елемената различитих стандарда ствара се систем структурисаних информација
који је основа система архивског описа.
Конверзија структурисаних информација у електронске податке у архивима врши се употребом различитих софтверских решења. Да би се преко
компјутерских мрежа успешно могла вршити претрага и размена дескриптивних информација, препоручује се да се софтверска решења између осталог базирају и на међународним стандардима: ЕAD (Encoded Archival Description),
27
Oширније видети: International Council on Аrchives, Committee on Best Practices and Standards,
Progress report for revising and harmonising ICA descriptive standards, 2012, доступно на: http://
www.ica.org/13155/standards/cbps-progress-report-for-revising-and-harmonising-ica-descriptivestandards.html (8. 11. 2012), International Council on Аrchives, Committee on Best Practices and
Standards, Relationships in archival descriptive systems, 2012, доступно на: http://www.ica.
org/13149/standards/cbps-relationship-in-archival-descriptive-systems.html (8. 11. 2012).
28
International Council on Аrchives, Committee on Best Practices and Standards, Progress report for
revising and harmonising ICA descriptive standards, 2012, 4–5.
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EAC (Encoded Archival Context) и EAG (Encoded Archival Guide). ЕAD представља електронски пандан ISAD(G) стандарду, EAC је електронски пандан
ISAAR(CPF) стандарда, док је EAG електронска паралела ISDIAH стандарда.
Размена дескриптивних информација је уско повезана са приступом дигиталним архивима и разменом метаподатака о дигитализованом и дигитално рођеном материјалу и зато би при креирању софтверских решења требало користити и стандард METS (Metadata Encoding and Transmission Standard).29 У области
размене информација архиви употребљавају и низ других стандарда: Dublin
Core, MODS (Metadata Object Description Standard), MADS (Metadata Authortity
Description Standard), MARC (Machine-Readable Cataloging) и друге.30
Примена стандарда МАС-a омогућава:
• побољшавање доступности архивске грађе
• стварање услова за боље разумевање и интерпретацију архивске грађе
• лакше проналажење и размену информација између различитих система
• стварање јединствених информационих система и др.
Проблеми у примени стандарда МАС-a:
• нејасноће у вези са функционисањем и међусобним односима сва четири стандарда у једном концептуалном моделу
• међусобна неусаглашеност појединих елемената описа архивске грађе,
њихових стваралаца и функција стваралаца
• подобност превода међународних стандарда описа на различите језике
• проблеми приликом разумевања, обликовања и пресликавања садржаја
у структурисане информације
• проблеми у методолошком приступу успостављања, уређивања и управљања тим садржајима31
• стручно-методолошка обука радника архива
• одабир стратегије рада при креирању архивских описа заснованих на
стандардима и др.
Када говоримо о архивској струци у Републици Србији, за успешну
примену стандарда МАС-a у електронском окружењу потребно је испунити
следеће услове:
29
http://www.apenet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=65&lang=nl
(16. 12. 2014).

Miroslav Novak, Standardi za formiranje i prijenos struktura podataka u arhivskoj teoriji i praksi, у:
Arhivska praksa, Tuzla, 2009, br.12, 232–236.
30

Опширније о методолошким проблемима стручног рада у архивима видети: Miroslav Novak,
Metode stručnog i istraživačkog rada u suvremenoj arhivskoj teoriji i praksi, у: Arhivska praksa, Tuzla
2011, br. 14, 213–226.
31

Љиљана Дожић, Стандарди Међународног архивског савета...
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• донети националну стратегију развоја архива и архивске делатности
• донети националне нормативе у складу са међународним архивским
стандардима
• донети националне нормативе за стварање архивског јединственог информационог система у складу са међународним стандардима из области архивске и информатичке делатности
• обезбедити информационо-комуникациону инфраструктуру за стварање архивског јединственог информационог система
• утврдити јединствене полазне основе за израду плана електронске обраде информација о архивској грађи у архивима
• радити на сталном усавршавању и стручно-методолошкој обуци радника у архивима и др.
Посматрано са становишта постмодернизма, међутим, поставља се питање да ли је могуће доћи до стандардизације архивског описа? Традиционална архивистика сматра да је уз правилну употребу одговарајућих метода то
могуће. Постмодернистичка схватања су другачија, а у њиховој основи лежи
идеја да је сваки модел описа пристрастан, јер одражава специфичан поглед на
свет и сачињен је у сврху одређених циљева. Описи архивске грађе су субјективни, а ту субјективност даје им архивиста који их израђује. Он одлучује које
су информације и аспекти битни и које треба истаћи, а које ставити у други
план. Тако израђен опис одражава вредносне судове његовог креатора, али и
ограничења самог језика. Архивисти не могу израдити описе на непристрастан, неутралан и објективан начин. У изради описа архивске грђе, архивиста
је стално у додиру са контекстом који је, у принципу, бесконачан. Архивиста
одлучује које слојеве контекста ће ставити у први план, а које ће оставити у
позадини. Опис у елементима контекста се даје у наративном облику, што значи да архивиста који га израђује прича „причу о причи“. Тако је у овај процес
поред вредносних система архивисте укључена и његова креативност, машта.
Поједини аутори сматрају да би се овај проблем могао превазићи тако што би
корисници имали приступ информацијама о особама које су израдиле описе.
Али, овде се јавља још један проблем: архивски описи немају исто значење у
различитим временима и различитим друштвима у којима се користе. Њихова
интерпретација не зависи само од особе која их користи, него и од целокупног вредносног система и циљева датог друштва. И стандардизацију архивског
знања постмодернисти посматрају другачије од традиционалних теоретичара
архивистике. Они сматрају да се стандардизација не може разумети ван историјских и политичких контекста, као и да сваки стандард у први план ставља
одређене тачке гледишта, истовремено замагљујући остале. То је неизбежно,
није нужно лоше, али може бити опасно. Сваки процес стандардизације је у
својој бити насилан, што је неизбежно, али је стандардизација неопходна јер
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уноси ред у хаос и дивљу реалност. Све зависи од примене стандарда: и добар
стандард може лоше да се користи.32
Где је место садашње архивске делатности у новом постмодернистичком
систему вредности? Где су у овом систему вредности стандардизација и стандарди МАС-a? Зар схватања постмодернизма нису у супротности са темељима архивске теорије? Уколико се архивистика дефинише као дескриптивна
дисциплина на коју се примењују принципи позитивистичке историографије,
онда се схватања постмодернизама и традиционалне архивистике међусобно
искључују. Међутим, уколико се архивистика не посматра као универзална и
непроменљива наука, ако се схвати да је дошло до великих промена у архивској пракси и да традиционална архивска теорија не може дати одговоре на
нова питања, могуће је помирити оба схватања. Тако тренутно у архивистици
егзистирају две парадигме: традиционална и савремена. Битно је схватити да је
њихов саживот не само могућ, него да је то и једино могуће решење. Изаћи из
досадашњих оквира, отворити се према друштву и његовим променама, узети
најбоље из обе праксе примерено датој ситуацији – био би рецепт за успешно
обављање архивске делатности у садашњем тренутку.
На сличан начин потребно је посматрати и употребу стандарда МАС-a.
Стандардизација архивског знања је неминовна. Стандарди МАС-a су тренутно
основни алат за преобликовање информација из традиционалних архивских информационих система у системе структурисаних информација без којих нема ни
употребе савремених комуникационих и информационих технологија. А нове
технологије и електронско окружење су реалност садашњице. Да ли је архивистима тешко да промене начин размишљања и да на архивистику почну да гледају
очима стандарда? Јесте. Да ли се приликом примене ових стандарда појављују
проблеми? Појављују се. Да ли је ове тешкоће могуће превазићи? То зависи од
спремности и воље самих архивиста, али и друштва и државе у целини.
Ljiljana Dožić
Standards of the International Council of Archives in
the Context of Contemporary Archival Paradigm
Summary
In the second half of the last century in the theory of arrivistic new comprehensions
appeared based on recognition of the importance of the context in culture, influence of the
post-modernism and drastic technological changes. Archival paradigm has changed. Modern
32
M. Duff, Verne Harris, Stories and Names: Archival Description as Narrating Records and Constructing Meanings, у: Archival Science 2, 2002, 263–285.

