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У потрази за новим хоризонтимаУ потрази за новим хоризонтима

Дани ICARUS-a&EURBICA Конференција, Europski arhivski krajolik: u potrazi za 
novim obzorima = European archival landscape: Reaching out for new horizons, 
Трогир, Хрватска, 14-16. мај 2018.

Че твр ти по ре ду Да ни ICA RUS-a & EUR BI CA Кон фе рен ци ја одр жа ни су у хо те лу Mедена у Тро-
ги ру у Ре пу бли ци Хр ват ској од 14. до 16. ма ја 2018. го ди не, под на зи вом: Europ ski ar hiv ski kra jo lik: 
u po tra zi za no vim ob zo ri ma = Euro pean ar chi val lan dsca pe: Re ac hing out for new ho ri zons.

Кон фе рен ци ја ко ју су ор га ни зо ва ли Ме ђу на род ни цен тар за ар хив ска ис тра жи ва ња (ICA-
RUS) и европ ски оде љак Ме ђу на род ног ар хив ског са ве та (EUR BI CA) оку пи ла је око 160 уче-
сни ка. Основ ни циљ ор га ни за то ра би ло је про мо ви са ње са рад ње уста но ва  ко је се ба ве за шти-
том кул тур ног на сле ђа, по себ но у кон тек сту иза зо ва ко је на ме ће са вре ме но ди ги тал но до ба. 
Упра во за то су зна чај но ме сто, по ред при зна тих струч ња ка из обла сти ар хи ви сти ке, има ли и 
пред став ни ци ме ђу на род них удру же ња (IFLA1, DA RI AH2, АPEF3, AR MA4), као и ин сти ту ци ја 
за за шти ту кул тур ног на сле ђа, као што су на ци о нал не би бли о те ке, али и ра зни уни вер зи те ти 
ко ји се ба ве овом те ма ти ком. За хва љу ју ћи све му на ве де ном, био је за га ран то ван из у зет но 
ви сок струч ни ни во из ла га ња у окви ру ко јих је из ло жен пре глед нај са вре ме ни јих тен ден ци ја 
у ко ри шће њу ди ги тал них тех но ло ги ја у за шти ти кул тур них до ба ра, као и њи хо ве до ступ но сти 
ко ри сни ци ма. 

У то ку три кон фе рен циј ска да на, ви ше од 50 из ла га ча из два де се так европ ских зе ма ља 
одр жа ло је број на пре да ва ња и ра ди о ни це ко је су би ле по де ље не у 12 те мат ских це ли на. Кон-
фе рен ци ја је отво ре на пре да ва њи ма Влат ке Ле мић ис пред хр ват ског огран ка Ме ђу на род-
ног цен тра за ар хив ска ис тра жи ва ња (ICA RUS Хр ват ска), Де бо ре Џен кинс (De bo rah Jen kins), 
пред се да ва ју ће европ ског одељ ка Ме ђу на род ног ар хив ског са ве та (EUR BI CA) као и То ма са 
Ајг не ра (Tho mas Aig ner) пред се да ва у ћег ICA RUS-a. То мас Ајг нер пред ста вио је бу ду ће про-
јек те ове ин сти ту ци је, од ко јих не ки мо гу да бу ду од ин те ре са и за би бли о теч ку за јед ни цу на 
европ ском ни воу.

Пр вог да на, из ла га ња су би ла ор га ни зо ва на у две те мат ске це ли не: Ар хи ви у ди ги тал ном 
све ту и Европ ски ар хив ски про јек ти, про гра ми и ак тив но сти – по глед из ну тра. Сво је про јек те 
пред ста ви ли су ар хи ви сти из Ма ђар ске, са Мал те, из Сло ве ни је, Гру зи је и Хр ват ске. 

По себ на це ли на у про гра му од но си ла се на пред ста вља ње ак тив но сти Ме ђу на род ног ар-
хив ског са ве та (ICA) и ње го вог европ ског огран ка (EUR BI CA). Де бо ра Џен кинс, пред ста ви ла 
је те ку ће про јек те, али и оне ко ји су у при пре ми, за тим ис ку ства из при ме не по сто је ћих стан-
дар да (ISADG) на ме ђу на род ном ни воу, као и пла но ве за њи хо во да ље уна пре ђи ва ње. Деј вид 
Са тон (Da vid Sut ton) пред ста вио је Сек ци ју за књи жев не и умет нич ке ар хи ве ICA, ко ја је у 
по след њим го ди на ма пре тр пе ла зна чај ну ре фо р му у ци љу про ши ри ва ња члан ства. Из ла га ње 
Деј ви да Са то на би ло је од по себ ног ин те ре са за би бли о те ка ре, с об зи ром да се лич ни и по ро-
дич ни фон до ви и ру ко пи сне за о став шти не књи жев ни ка и умет ни ка, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, 
на ла зе упра во у би бли о те ка ма.

1  In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons

2  Di gi tal Re se arch In fra struc tu re for the Arts and Hu ma ni ti es

3  Ar chi ves Por tal Euro pe Fo un da tion

4  As so ci a tion of Re cords Ma na gers and Ad mi ni stra tors
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Ин те ре сант на за све уче сни ке би ла су из ла га ња ве за на за прав на пи та ња: при ме на GDPR-а 
(оп шта ре гу ла ти ва о за шти ти по да та ка) у ин сти ту ци ја ма за за шти ту кул тур не ба шти не од ма ја 
2018. го ди не, пи та ње аутор ских пра ва и ли цен ци ра ња у ди ги тал ном окру же њу, као и пер спек-
ти ве би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја у са вре ме ном ди ги тал ном до бу.

Сле де ћег да на, одр жан је Се ми нар о упра вља њу ар хив ским гра ди вом у хит ним си ту а ци ја ма, 
као и пре да ва ња и пре зен та ци је уче сни ка Кон фе рен ци је по де ље ни у три те мат ске це ли не: За-
јед нич ка ин фор ма циј ска ин фра струк ту ра – Парт нер ство и са рад ње, за тим За шти та, са рад ња и 
при ступ за јед нич кој ар хив ској ба шти ни и АКМ умре жа ва ње и ин тер о пе ра бил ност. 

Се ми нар о упра вља њу ар хив ском гра ди вом у хит ним си ту а ци ја ма одр жао је Деј вид Са тон. За-
сни вао се на про гра ми ма ко је је раз ви ла Бри тан ска би бли о те ка: En dan ge red Ar ci ves Pro gram me 
и Sa fe Ha vens for Ar chi ves at Risk.

У де лу про гра ма по све ће ном ме ђу ин сти ту ци о нал ној са рад њи пред ста вље ни су про јек ти: 
DA RI AH EU ERIC, DA RI AH-CFDI и Mo du lor ++ Плат фор ма.

Те мат ска це ли на о умре жа ва њу и ин тер о пе ра бил но сти од но си ла се на са рад њу ин сти ту ци-
ја, на ро чи то би бли о те ка и ар хи ва. Мир на Ви лер (Mir na Wil ler), ван ред ни про фе сор на Уни-
вер зи те ти ма у За дру и Оси је ку, пред ста ви ла је про је кат Na ci o nal na ka ta lo žna pra vi la чи ји је циљ 
из ра да об је ди ње ног на ци о нал ног пра вил ни ка за ка та ло ги за ци ју ко ји ће об у хва ти ти све вр сте 
гра ђе и све об ли ке са др жа ја. У из ра ди ова квог ти па пра ви ла ка та ло ги за ци је, ко ја се за сни ва ју 
на тра ди ци ји и прак си и ускла ђу ју са но вим ме ђу на род ним ка та ло шким стан дар ди ма, уче ству-
ју би бли о те ке, ар хи ви и му зе ји.

На кон увод ног из ла га ња Мир не Ви лер, струч ња ци На род не би бли о те ке Ср би је Ана Сте ва но вић 
и Иван Об ра до вић пред ста ви ли су раз вој Елек трон ског ка та ло га ру ко пи са и ар хи ва ли ја (ЕКРА АН) 
На род не би бли о те ке Ср би је, ко ји се за сни ва на плат фор ми AtoM (Ac cess to Me mory) са по себ ним 
ак цен том на про бле ма ти ку пред мет них од ред ни ца и њи хо ву при ме ну у ар хив ском опи су.

По след њи дан Кон фе рен ци је про те као је у зна ку пре да ва ња и пре зен та ци ја  по де ље них 
на че ти ри те мат ске це ли не: Ис ку ства и при сту пи ди ги та ли за ци ји, Бо гат ство и ра зно ли кост 
ар хив ске гра ђе, Пи са на ба шти на ИТ и кре а тив не ин ду стри је – но ве мо гућ но сти и Парт нер ство и 
са рад ње са ло кал ним за јед ни ца ма. 

За би бли о те ка ре, по себ но је ин те ре сант но би ло пре да ва ње Ка ро ли не Хо луб из На ци о нал не 
и све у чи ли шне књи жни це у За гре бу ко ја је пред ста ви ла ди ги тал не збир ке ове ин сту ту ци је, као 
про цес ди ги та ли за ци је би бли о теч ке гра ђе. Та ко ђе, пред ста вљен је и пор тал gla go lji ca.hr ко ји 
је на стао у окви ру про јек та Хр ват ска гла го љи ца. Циљ про јек та био је за по че ти ди ги та ли за ци ју 
гла гољ ских књи га и ру ко пи са, не са мо са под руч ја Хр ват ске, већ и из зе ма ља у окру же њу, ка ко 
би та кав тип гра ђе био до сту пан сту ден ти ма, ис тра жи ва чи ма, али и ши рој јав но сти.

Про грам кон фе рен ци је об у хва тао је, по ред ни за пре да ва ња, пре зен та ци ја и ра ди о ни ца из 
обла сти ар хи ви сти ке, би бли о те кар ства и му зе о ло ги је и струч не екс кур зи је у окви ру ко јих су 
уче сни ци има ли при ли ку да по се те Др жав ни ар хив и По мор ски му зеј у Спли ту, Ар хив ма па за 
Ис тру и Дал ма ци ју, Ар хив сплит ске жу па ни је, Му зеј сињ ске ал ке, Ар хив и књи жни цу Фра ње-
вач ког са мо ста на у Си њу.

Сад већ тра ди ци о на ла на Кон фе рен ци ја ICA RUS Хр ват ска по ка за ла је пут ко јим ће се кре-
та ти ин сти ту ци је ко је се ба ве за шти том кул тур ног на сле ђа. Иза зо ви ко је на ме ће ди ги тал но до-
ба и све ком плек сни ји зах те ви ко ри сни ка не ми нов но до во де до све из ра же ни је нео п ход но сти 
са рад ње, тј. по сте пе ног бри са ња гра ни ца из ме ђу не ка да стрикт но одво је них ин сти ту ци ја – би-
бли о те ка, ар хи ва и му зе ја. 

Кон фе рен ци ја је би ла из у зет на при ли ка да се са гле да бу дућ ност за шти те кул тур ног на-
сле ђа кроз из ла га ња струч ња ка и пред ста вље не про јек те нај зна чај ни јих свет ских удру же ња и 
ин сти ту ци ја из ове обла сти. Ор га ни за ци ја кон фе рен ци је би ла је на за вид ном ни воу, а пра те ћи 
про грам је омо гу ћио ква ли те тан увид у рад ко ле га их хр ват ских ба штин ских уста но ва.

Ана Сте ва но вић
Иван Об ра до вић


