nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi (95 €)
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi (58 €)
ime in priimek osebe, s katero boste prenočevali
______________________________________
polpenzion (zajtrk, kosilo) v enoposteljni sobi (105 €)

Jernej Križaj, tajnik ADS
tel.: (01) 24 14 278
e-pošta: jernej.krizaj@gov.si

Arhivsko društvo Slovenije
Pokrajinski arhiv Koper

Izpolnjene prijavnice z označeno prisotnostjo,
prenočiščem in kosilom pošljite najkasneje
do 20. septembra 2017 po e-pošti ali na naslov:

polpenzion (zajtrk, kosilo) v dvoposteljni sobi (68 €)
ime in priimek osebe, s katero boste prenočevali
______________________________________

28. zborovanje
Arhivskega društva Slovenije

Človeški viri v arhivih
in novi izzivi v zvezi z e-gradivom

Kotizacija:
Kotizacijo v višini 20 € na osebo nakažite na TRR:
SI56 0208 3001 9446 150 odprt pri NLB d.d.,
s pripisom kotizacija
SWIFT: LJBASI2X
davčna številka: 31078745
(v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV)

Če vam kotizacijo plača ustanova, na prijavnico pripišite
davčno številko ustanove.
Tajniku ADS obvezno pošljite kopijo položnice ali
drugega dokumenta o plačani kotizaciji (lahko po e-pošti).

Koristniki polpenziona označite dan, ko bi želeli imeti kosilo.
Za tiste, ki ne bodo koristili polpenziona ali ne bodo nočili
(oziroma za dodatno kosilo pri polpenzionu) cena kosila znaša 13 €.

Zborovanje so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Pokrajinski arhiv Koper
in sponzorji

Hotel Histrion, Portorož
5. in 6. oktober 2017

Četrtek, 5. oktober 2017

Petek, 6. oktober 2017

10.00-13.30

9.00-13.30

Začetek zborovanja (ﬁlmski uvod, pozdravni
nagovori)
Bojan Cvelfar, Ivan Fras, Nina Gostenčnik:
Arhivist v slovenskih arhivih – stanje in perspektive
Odmor
Deborah Rogoznica: Arhivi in arhivisti v Italiji
v digitalnem obdobju
Dunja Mušič: Stanje človeških virov v arhivih
nemške zvezne dežele Hessen in primerjava
s slovenskimi arhivi
Branka Molnar, Hana Habjan: Človeški viri
v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava
z vprašalniki
Razprava
Odmor za kosilo
15.00-17.00
Jože Škoﬂjanec: Priložnost, ki je ne gre zamuditi
Tatjana Šenk: Prevzem elektronskega arhivskega
gradiva v arhiv na primeru Mestne občine Ljubljana
Aleksander Lavrenčič: Prevzemanje e-gradiva
v televizijskem arhivu in poklicna struktura
zaposlenih v Arhivu Televizije Slovenija
Razprava
17.15
Voden ogled Pirana
20.00
Večerja v hotelu Histrion / Mesečeva restavracija

Tone Krampač, Julijana Visočnik: Projekt:
Digitalizacija matičnih knjig v Nadškoﬁjskem
arhivu Ljubljana
Natalija Glažar: Arhivi in ponovna uporaba
informacij javnega sektorja
Aleš Veršič: Vizualna in vsebinska predstavitev
delovanja portala OPSI
Razprava
Odmor
Okrogla miza: Aktualna vprašanja arhivske stroke
Odmor za kosilo
15.00
Poročilo in zaključki zborovanja

Prijavnica za 28. zborovanje
Arhivskega društva Slovenije
Hotel Histrion
Obala 2 b
6320 Portorož
5. in 6. oktober 2017

