Владимир Јекић

Тридесет прво међународно саветовање
„Архивска пракса 2018. године“
Тузла, Федерација БиХ, 26–28. септембар 2018.
У организацији Архива Тузланског кантона и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона одржано је 31. међународно саветовање „Архивска пракса 2018“ у Тузли 26–28. септембра 2018. године. Саветовање је одржано у хотелу „Тузла“, у Кристалној дворани и Конгресној дворани хотела.
Учествовало је 39 предавача из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Македоније. Саветовању су присуствовали представници
регионалних и општинских архива, као и велики број го стију. Општи утисак
је да квалитет саветовања и број гостију из године у годину расту и доприносе напретку архивистичких дисциплина. Организациони одбор је утврдио
број места за предаваче по принципу испуњавања одређених критеријума и
услова и благовременог пријављивања.
Дана 26. септембра у 19 часова, у холу хотела, отворена је изложба Државног архива Црне Горе „Цетиње у Првом светском рату“. О изложби је говорио Вукота Вукотић, историчар из Државног архива Црне Горе, а изложбу
је отворила председница Друштва архивиста БиХ.
Наредног дана, 27. септембра, саветовање је свечано отворио директор
Архива Тузланског кантона Омер Зулић. Присутне и домаћинае су поздравили представници архива из свих бивших југословенских република. После
отварања присутнима се обратио покровитељ саветовања, а потом је часопис
Архивска пракса за 2018. промовисао виши саветник из Архива Марибора, др
Мирослав Новак.
Затим су истовремено почеле две сесије, обе са по 10 предавача. Прва
сесија је одржана под називом „Значај канцеларијског пословања у систему
управљања документима“, а тема друге била је „Значај научно-истраживачке
и издавачке делатности архива за афирмацију архивске делатности“. После
ручка организована је посета културно-историјском наслеђу општине Калесија и једној од најстаријих џамија у том делу Европе.
Сутрадан у 9 часова започела је трећа сесија са темом „Техничко-технолошка заштита архивске грађе (стање, прописи, ризици, одговорности...) и
остала актуелна питања архивске праксе“, о којој је говорило 19 предавача.
Међу њима је било троје предавача из Архива Југославије: Светлана Перо-
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вић-Ивовић, Јелена Ковачевић и Владимир Јекић. Сви предавачи су добили
сертификате о успешном предавању на Саветовању. Радно председништво је
донело закључке саветовања, а директор Архива Тузланског кантона је оценио саветовање успешним.
Предавања су укључивала и размену мишљења о бројним нерешеним
питањима у области архивистике. Поједини предавачи су били стручњаци за
различите области архивске делатности, па су њихова богата искуства омогућила да се у практичном смислу прихвате најкориснија и најбоља решења.
Теме саветовања су омогућиле да се истакну резултати постигнути коришћењем најновијих технологија у архивима и утврди место и утицај професије архивисте у новом добу које је обележено важним трансформацијама у
друштву. Млади архивисти који су први пут били предавачи допринели су
комплетном утиску о напретку архивске струке, а самим тим и саветовања у
Тузли.
Саветовање је покрило све теме архивске делатности, које можемо поделити у пет основних: 1) улога и професионализам архивиста у управљању
електронским документима; 2) огроман значај канцеларијског пословања у
систему управљања документима; 3) савесно и у складу са законом обављање послова архивисте; 4) велики значај научно-истраживачке и издавачке
делатности за афирмацију архивске делатности; 5) техничко-технолошка заштита свих облика архивске грађе.
Из круга занимљивих предавања издвајамо следећа: Ибрахим Зукић
„Значај основних евиденција у канцеларијском и архивском пословању у
основним и средњим школама“, мр Омер Зулић ,,Улога и одговорност архива
у процесима информатизације послова у писарницама регистратура (искуства
Архива Тузланског кантона)“, Марија Тодоровић ,,Значај канцеларијског пословања у систему управљања документима“, Срђан Сивчев „Спасавање грађе Окружног, Среског и Општинског суда у Кикинди (искуства Историјског
архива у Кикинди)“, др Мирослав Новак „Вријеме као елемент за одређивање
садржаја и контекста архивског градива“, Владимир Јекић „Техничко-технолошка заштита и значај архивске грађе Савезног завода за статистику“, Светлана Перовић-Ивовић „Проблем заштите киселог папира на примеру збирке
новина Архива Југославије“, Јелена Ковачевић „Дигитализација фото-архиве
новинске агенције Танјуг“, Милена Јовановић и Сузана Петровић „Систематски приступ техничко-технолошкој заштити архивске грађе у Историјском
архиву ,,31. јануар“ – Врање“, Лана Жаја „Дигитализација и организација
знања у бази података Вјесникове новинске документације“. Радови сарадника Архива Југославије – Владимира Јекића, Светлане Перовић-Ивовић и
Јелене Ковачевић су били изузетно добро примљени међу присутним.
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Саветовање је у потпуности оправдало очекивања не само за регион
бивше Југославије него и за шире подручје, о чему сведочи велики број предавача и гостију. Успех 31. међународног саветовања и вишегодишњи труд
запослених у Архиву Тузланског кантона у организацији овог скупа, сврставају међународно архивско саветовање у Тузли у ред најзначајнијих у југоисточној Европи.

