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Архивистичка радионица Евиденције
о архивској грађи – ревизија и нова решења
Чачак, Република Србија, 13. септембар 2017.
У организацији Архивистичког друштва Србије, у Међуопштинском
историјском архиву у Чачку 13. септембра 2017. одржана је трећа по реду
архивистичка радионица на тему: Евиденција о архивској грађи – ревизија и
нова решења. Радионици је присуствовало 59 архивских радника из деветна
ест архива, представник Музеја Војводине из Новог Сада, као и гости из Кан
тоналног архива Тузле, директор Омер Зулић и Нијаз Барбутовић.
Учеснике у радионици имали су следећи архиви из Републике Срби
је: Архив Србије, Архив Југославије, Архив града Новог Сада, Историјски
архив Ужица, Историјски архив Суботице, Историјски архив Краљева, Исто
ријски архив Крагујевца, Историјски архив Крушевца, Историјски архив По
жаревца, Историјски архив Панчева, Историјски архив Јагодине, Историјски
архив Новог Пазара, Историјски архив Врања, Историјски архив Прокупља,
Историјски архив Косовске Митровице, Војни архив, Архив Српске право
славне цркве и Међуопштински историјски архив Чачак. Радионици је при
суствовало и шест представника регистратура: Градске управе града Чачка,
Привредног суда у Чачку, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у
Горњем Милановцу.
Радове је представило шест учесника. Јасмина Живковић, виши архи
виста у Историјском архиву Пожаревац, у раду на тему: Евиденције архивске
грађе и регистратурског материјала код регистратура – актуелни пробле
ми канцеларијског пословања, посебно се осврнула на проблеме архивског и
канцеларијског пословања у недржавним регистратурама.
Драга Миловановић, архивиста из Историјског архива Краљево, у раду
Регистар архивске грађе – теорија и пракса истакла је да би требало проме
нити назив Регистар архивске грађе у Регистар фондова и збирки јер је то
прецизније. Уз то сматра да треба донети и стручна упутства о вођењу ових
евиденција.
Светлана Перовић Ивовић, конзерватор саветник у Архиву Југосла
вије, радом Значај примене електронске документације конзервиране и ре
стауриране грађе у Архиву Југославије поделила је своја искуства у вођењу
електронске документације и истакла пример добре праксе у примени базе
„Конзервација“ која се од 2009. године примењује у овој институцији.
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Татјана Сегединчев, архивиста саветник у Историјском архиву Суботи
це, током свог излагања на тему Израда регистра код неких фондова у Архиву
Суботице указала је на евиденције које су прописане законом и неконвенцио
налне, као што су пописи коришћене грађе.
Слободанка Цветковић, архивиста из Историјског архива Пожаревац, у
раду: Евиденције у депоу Историјског архива Пожаревац изнела је став да је
Правилник о вођењу евиденција превазиђен у информатичкој ери, као и да не
постоји упутство како водити Књигу пријема архивске грађе.
Зоран Вељановић из Музеја Војводине Нови Сад, који је донедавно
радио као виши архивист Архива у Суботици, посветио је своје излагање ак
туелној архивистичкој теми Евиденције у архивским установама Војводине.
Када је реч о евиденцијама у архивским установама Војводине (девет међуоп
штинских архива, једном покрајинском и два специјализована – Рукописном
одељењу Матице српске и Одељењу САНУ у Сремским Карловцима), ми
шљења је да су архиви без евиденција потпуно безначајни и несврсисходни
магацини безимених докумената. Осврнуо са на ЈАИС и указао на проблем
његове застарелости.
Након излагања отворена је дебата и донесени су закључци, а по завр
шетку радног дела за учеснике је било организовано панорамско разгледање
Овчарско-кабларске клисуре бродом и посета манастиру Никоље.

