Архивистика
МАС – Међународни конгрес архива 2016.
Коминике – Архиви, хармонија и пријатељство:
одржавање духа Сеула1
Глобална архивска заједница, представљена са 2049 архивиста из 114
земаља, присуствујући 20. Међународном конгресу архива у Сеулу, Република Кореја, између 5. и 10. септембра 2016. године, признаје да се контекст у
којем архивисти раде знатно променио током последњих двадесет година.
Технологије су створиле експоненцијални раст количине грађе коју су
створили појединци, породице, јавне власти, добровољне организације и приватне компаније у збуњујуће различитим форматима. Овој грађи потребно је
одговорно управљање, које се базира на пажљивом балансу између права на
приватност и права на приступ. Информације садржане у грађи су потенцијално огромна предност, али њима треба управљати мудро у циљу добробити
друштва у целини.
Дуже времена су архивске институције биле сматране срединама које
су задовољавале потребе релативно малог дела друштва упознатог са њиховим посебним процедурама и стручном терминологијом. Брз развој иновативних електронских служби све то је променио у позитивном смислу, омогућавајући милионима корисника доступност информације коју су тражили, без
захтева поднетог архиву. Општа јавност сада може да приступи колективној
меморији која се чува у архивима, на начин које раније генерације нису могле
ни да замисле.
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После стимулативне недеље сесија, радионица, презентација и изложби Међународни конгрес архива, одржан 5–10. септембра 2016. у Сеулу, Република
Кореја, завршен је 9. септембра 2016. потписивањем заједничког коминикеа
„Архиви, хармонија и пријатељство: одржавање духа Сеула“. Потписали су га
и објавили председник националног архива Кореје, г. Санг Ђин Ли и председник Међународног архивског савета г. Давид Фрикер.
Коминике је обухватио ентузијазам конгреса и детерминисање стручњака за
архивску грађу и архиве из целог света, што обавезује на активан допринос
друштву у дигиталној ери слободном разменом професионалног знања и вредновања. То такође обавезује и Међународни архивски савет на акцију у области препознавања архивске грађе као извора информација, развоја политике
очувања дигиталне грађе, као и подршке иницијативама политике међународних организација и јачање међународне сарадње (прим. Р. Рађеновић).

12

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2016

У овом контексту брзих технолошких промена у новој дигиталној ери,
учесници Конгреса треба да буду свесни да су неколико главних иницијатива недавно одобриле међународне владине организације, које имају значајне
импликације за архивску грађу и архивске стручњаке, што се не може игнорисати.
Одрживи циљеви Уједињених нација који су дефинисани у „Трансформација нашег света – Календар акција за развој до 2030. године“2
Циљ број 16 је да се промовише укључивање мирних друштава за одрживи развој, да се омогући приступ правди за све и изграде ефикасне, одговорне и укључиве институције на свим нивоима. Конкретније, између осталих, постављени су следећи циљеви: да се суштински смање сви облици мита
и корупције; да се развију ефикасне, одговорне и транспарентне институције
на свим нивоима; да се омогући јавни приступ информацијама и заштита
основних слобода, у сагласности са националним законодавствима и међународним споразумима.
УНЕСКО-ва Препорука која се односи на чување и доступност документарног наслеђа, укључујући и дигиталне облике (новембар 2015)3
охрабрује земље чланице „да подрже своје институције меморије у успостављању селекције, прикупљања и очувања наслеђа путем истраживања и консултација, вођених успостављеним и дефинисаним стандардима на међународном нивоу, а који се односе на документарно наслеђе на њиховим територијама. Документима, фондовима и збиркама треба управљати на начин
који осигурава њихово очување и доступност током времена, и додељивање
средства за истраживање, укључујући каталогизацију и мета податке (1.1).
То такође ставља акценат на то да су „у случају дигиталних докумената, пре
њиховог стварања и стицања, пожељне акција и интервенција “ (2.2).
УНЕСКО-ва Универзална декларација о архивима (новембар
2011)4: признаје да „су архиви ауторитативни извори информација који подржавају одговорне и транспарентне акције администрације; да они играју
есенцијалну улогу у развоју друштава чувајући и доприносећи индивидуалној и колективној меморији; и да отворен приступ архивима обогаћује наше
знање о људском друштву, промовише демократију, штити права грађана и
побољшава квалитет живота“.

2
3
4

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ica.org/en/universal-declaration-archives
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Отворено партнерство влада (лансирано 2011. године)5: то је мултилатерална иницијатива која, у колегијалном управљању, тренутно окупља
69 земаља чланица, невладине организације и представнике грађанског друштва.
На глобалном нивоу, иницијатива Отворено партнерство влада привржена је промовисању принципа отвореног и транспарентног управљања
преко учествовања грађана и консултација с њима, јачања интегритета јавности и борбе против корупције, повећања приступа новим технологијама и
подстицања демократије, промовисања иновација и стимулисања напретка.
Од оснивања иницијативе Отвореног партнерства влада, земље учеснице су
стекле више од 2.000 приврженика идеји да своје владе учине отворенијим и
одговорнијим.
Као форум са којим се дели најбоља пракса, иницијатива Отворено
партнерство влада обезбеђује јединствену платформу која окупља, стимулише и шири заједницу државних реформатора у свету.
Препоруке за акцију
Током Конгреса у Сеулу, стручњаци за архиве и архивску грађу, потврдили су своју одлучност да дају снажан допринос савременом друштву у
дигиталној ери, размењујући своје професионално знање у највећој могућој
мери, у правом духу „хармоније и пријатељства“. У светлу изазова и могућности презентованих свих горе наведених иницијатива, учесници Конгреса
позивају Међународни архивски савет да омогући да се дух сарадње, који
је био тако очигледан током недеље одржавања Конгреса, храни и одржава
наредних година преко архивске струке. Конкретније, они препоручују да Међународни архивски савет треба да предводи акције током наредне четири
године.
Позив на акцију
Признавање архивске грађе као извора информација
1. Уз наглашавање да су архиви јединствени и незаменљиви извори информација, треба повећати видљивост архива на међународној сцени развијањем јасно дефинисаног става о таквим питањима као што су интелектуална
својина, отворена влада, приступ информацијама и заштита података, те поштујући овај став обезбедити ефикасно комуницирање и унутар организације, као и са спољним заинтересованим странама.

5

https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
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Развијање политике очувања дигиталне архивске грађе
2. Треба искористити расположиве стручњаке у глобалној мрежи
МАС-а да би се развили стандарди и најбоља пракса, који би архивистима
омогућили успостављање снажних мера за дигиталну заштиту, на пример
пројекат ИСТРАЈНОСТ/PERSIST и одговорно искоришћавање могућности
за повећање приступа архивској грађи које нуди дигитализација.
3. Треба охрабривати конструктивне дијалоге између чланица МАС-а
о дељењу архивског наслеђа у неутралном окружењу и на основу узајамног
поштовања, те промовисати шеме које ће ово наслеђе свима чинити приступачнијим.
Развој финансирања и људских ресурса за одржавање
4. Треба наставити заговарање потребе инвестирања успостављања и
одржавања основне инфраструктуре нових дигиталних технологија и истраживати различите путеве за изградњу нових финансијских модела у циљу
подржавања свега овога.
5. Преко Програмског комитета треба омогућити бољу обуку која се
нуди архивистима широм света електронским путем, уз подржавање различитих архивских култура и праксе, као и лингвистичких и културних разноликости МАС-а.
6. Преко Програмског комитета треба координисати различите пројекте за обуку и усавршавање које је развио МАС како би се осигурало да организација која пружа могућности за обуку испуњава своје програмске приоритете и поштује друге потребе наших заједница.
Поджавање иницијатива политике међународних организација
7. Преко Форума националних архивиста и регионалних огранака
МАС-а треба охрабривати све државе чланице да у потпуности узму у обзир
Препоруке УНЕСКО-а о документарном наслеђу и учествују у његовим водећим програмима Меморије света.
8. Такође преко Форума националних архивиста и регионалних огранака МАС-а, треба охрабривати државе чланице да учествују у иницијативи
Отворено партнерство влада и развијати националне планове акција засноване на ефикасном управљању архивском грађом и архивима.
9. Треба наставити модернизацију Међународног архивског савета као
организације, тако да, уз поштовање језичке и културне разноликости, убира
све предности технолошког напретка, и посебно искористи могућности друштвених медија да привуче нову публику и регрутује нове чланове.
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Јачање међународне сарадње
10. Треба омогућити колегама који раде у срединама са малим ресурсима, да учествују у могућностима дигиталног доба, нарочито преко Фонда за
међународни развој архива (FIDA) и Програма за Африку.
11. Треба изградити сталну повезаност са сестринским невладиним организацијама као што су Међународна федерација библиотечких асоцијација
и институција (IFLA), Међународни савет музеја (ICOM), Међународни савет за очување споменика и спомен места (ICOMOS) да би се спроводили и
извршавали заједнички програми у области општих интереса.
Учесници Конгреса не желе да ове препоруке постану правила која ће
брзо бити заборављена. Они инсистирају на томе да акције води руководство
МАС-а током наредних четири године и очекују потпуни извештај о њиховој
примени, који ће бити поднет на наредном конгресу, 2020. године.
Превела с енглеског: Ранка Рађеновић

