Poročilo o Mednarodni konferenci in okrogli mizi arhivistov Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Vojvodine; Terme Čatež, Slovenija, 15. in 16. maj 2014
Arhivsko društvo Slovenije je v času med 15. in 16. majem 2014, v sodelovanju z Arhivom Republike
Slovenije, Hrvatskim arhivističkim udruženjem, Arhivističkim udruženjem/udrugom Bosne in
Hercegovine ter Društvom arhivskih radnika Vojvodine, organiziralo Mednarodno konferenco z
naslovno temo Arhivi v kriznih časih, ki se je odvijala v Termah Čatež.
Z mednarodnimi konferencami (tokrat je bila že sedma po vrsti) se nadaljuje tradicija izmenjave
mnenj in pogledov manjšega kroga arhivskih strokovnjakov o določeni temi. Ker se je gospodarska
kriza dotaknila tudi arhivov in naših programov in ker zategovanje pasu škodi tudi narodu, smo se
odločili, da se na tej konferenci posvetimo prav krizi, ki je prizadela tudi arhive.
Na konferenci je sodelovalo okrog štirideset udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine
ter Srbije, s prispevki na prej omenjeno tematiko, pa se je predstavilo osem predavateljev.
Po uvodnem nagovoru predsednice Arhivskega društva Slovenije in pozdravih predsednikov arhivskih
društev sosednjih držav, je sledil ogled kratkega turističnega črno - belega filma iz obdobja 50. let, ki
so ga pripravili v Slovenskem filmskem arhivu, nato pa je sledilo prvo zanimivo predavanje Mitje
Čandra, pisatelja in publicista iz Slovenije, z naslovom Kriza in kultura. Zatem se je mag. Bojan Cvelfar,
direktor Arhiva Republike Slovenije, v svojem predavanju spraševal, ali enačba Arhivi = kriza? drži, in
na koncu predavanja zaključil, da je temu tako. Slediti bi moralo predavanje Davorja Labaša z
Ekonomske fakultete v Zagrebu, ki pa je na žalost zbolel, tako, da sta njegovo prezentacijo z
naslovom Kriza kot priložnost pokomentirali in predstavili Ivana Prgin in Deana Kovačec. Kot zadnji
referent v tem prvem sklopu, se je predstavil dr. Izet Šabotić iz Arhiva tuzelskega kantona iz Bosne in
Hercegovine s prispevkom o Recesijskem uticaju na marginalnost arhivskih ustanova.
V popoldanskem delu sta se predstavila še Jugoslav Veljkovski iz Istorijskega grada Novog Sada iz
Republike Srbije (s prispevkom z naslovom Kriza Arhiva i Arhivi u krizi) in Aleksandra Pavšič Milost iz
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici iz Slovenije, ki je pripravila prispevek, naslovljen kot Kriza priložnost za novo strategijo dela.
Sledila je strokovna ekskurzija v Brežice, kjer smo si ogledali razstavo in film o kolnarjih, nabiralcih
premoga na reki Savi, nato pa smo se sprehodili skozi mesto in si ogledali še glavne znamenitosti.
Naslednji dan sta sledili še dve predavanji. Prvo, zanimivo predavanje z naslovom KRIZA – kako se
nositi s njenim prijetnjama i iskoristiti njene prilike? je predstavila mag. psihiologije Tanja Pureta s
Hrvaške, nato pa je mag. Sejdalija Gušić iz Istorijskega arhiva Sarajevo iz Bosne in Hercegovine v
besedi in sliki predstavil referat z naslovom Požar u državi, kriza u arhivu.
Sledila je okrogla miza, kjer so si udeleženci lahko izmenjali svoja mnenja in poglede na krizo ter
morebitne rešitve za izhod iz nje, nato pa so bili naknadno sprejeti naslednji zaključki posvetovanja:
•

kriza je dejstvo, ki ga moramo sprejeti in se z njim spopadati. Zaznati je, da je kriza že
dolgotrajnejša in je ob tehnološkem preskoku in lovljenju koraka v sodobnem svetu arhive v
regiji dodatno udarila še s finančno recesijo. Treba je analizirati situacijo, si postaviti cilj, ob
tem pa aktivno iskati priložnosti, da ga uresničimo (ne čakati, da se bodo priložnosti pojavile
same);

•

•

na različne načine je potrebno opozarjati državo in širšo javnost na pomen, ki ga imajo arhivi
(tako z vidika varovanja kulturne dediščine kot z vidika trajne pravne varnosti); šele priznan
pomen, ki ga bodo arhivi s tem pridobili v družbi, bo dobra osnova za izhod iz krize in
napredek;
truditi se, da arhivi ustvarijo tudi lastna sredstva (s prodajo publikacij, vstopninami za
razstave, učne ure, delavnice ipd.). Ta sredstva pa bi bilo smiselno vlagati predvsem v
strokovni razvoj in boljšo storilnost arhivske službe v vseh fazah. Slednje se dolgoročno lahko
prepozna kot »produkt« stroke, ob čemer bi morala država vedno zagotavljati sredstva za
osnovne pogoje dela skozi infrastrukturo in plače zaposlenih.

Predsedniki vseh sodelujočih arhivskih društev smo se dogovorili, da bo mednarodna konferenca
prihodnje leto organizirana v Sisku, tema konference pa bo Arhivi na tržišču.
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