30. ZBOROVANJE
ARHIVSKEGA
DRUŠTVA
SLOVENIJE
RIMSKE TOPLICE
30. 9. - 1. 10. 2021

Hibridni arhivi pri javnopravnih
osebah: pomisleki in težave zaradi
sočasnega upravljanja z gradivom
v elektronski obliki in gradivom v
fizični obliki; kako slednje vpliva
na izvajanje arhivske javne službe

PROGRAM
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Četrtek, 30. september 2021
9:00-10:00

Registracija udeležencev
10:00-10:20

Uvodni nagovori
10:20-12:10

Predstavitve referatov
Hedvika Zdovc

12:45-14:15

Predstavitve referatov
Boštjan Dornik
Pasti prehoda iz klasičnega arhiviranja na arhiviranje izvirnega
elektronskega televizijskega gradiva

Petra Iskra

Izzivi hibridnega arhiva - primer TV arhiva RTV Slovenija

Aleksander Lavrenčič

Hibridno poslovanje upravnih organov na območju
Zgodovinskega arhiva Celje

Hibridni arhivi in delo od doma: Primer dela v arhivu Televizije Slovenija

Tanja Martelanc

Encoded text as a primary attribute of digitized textual documents

Problematika hibridnega in digitalnega poslovanja ustvarjalcev
arhivskega gradiva s področja uprave: posamični primeri v
pristojnosti Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici

Anja Prša, Aida Škoro Babić

Hrvoje Stančić, Željko Tribušić

14:15-15:45

Čas za kosilo

Hibridno poslovanje na področju pravosodja: primer sodišč in
tožilstva

15:45-17:00

Jože Škofljanec
O zadregah pri soočanju s hibridnimi zapisi; vrednotenje,
hramba in izročanje arhivom vsebinsko povezanega fizičnega
in digitalnega arhiva

Strategija projekta e-ARH.si; doseženi rezultati in načrtovane
dejavnosti za doseganje ciljev

Nežika Erzetič Drnovšek
Hibridni arhivi v splošni bolnišnici
12:10-12:45

Odmor
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Diskusija

17:00

Obisk Aškerčeve domačije na Senožetih
20:00

Družabna večerja
RIMSKE TOPLICE

Petek, 1. oktober 2021

Informacije

9:30-11:00

Rimske Terme, Terme Resort d.o.o.
Toplice 10
3272 Rimske Toplice

Delavnica

O notranjih pravilih za nemoteno opravljanje arhivske
javne službe; kako lahko pristojni arhivist prispeva k
pripravi notranjih pravil javnopravnih oseb
(Jože Škofljanec)

Naloge novoustanovljenega Strateškega sveta za
digitalizacijo - posvetovalno telo predsednika Vlade
Republike Slovenije

Lokacija

Kotizacija
30 EUR za člane društva
50 EUR za nečlane društva

Vključuje zbornik, druge materiale za zborovanje,
obisk Aškerčeve domačije in družabno večerjo.

11:00-11:30

Odmor

11:30-11:50

Predstavitev sponzorjev
11:50-14:00

Okrogla miza

Nedostopnost arhivskega gradiva zaradi varstva občutljivih
osebnih podatkov
14:00-14:30

Zaključek zborovanja
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Rok za prijavo je 23. september 2021.
Dodatne informacije

Tanja Žohar, tajnica društva
t: +386 1 24 14 286
e:tajnik@arhivsko-drustvo.si
Organizator si pridržuje pravico
do spremembe programa.
Pri izvedbi programa bomo upoštevali v
času dogodka veljavne omejitve in
priporočila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje glede epidemioloških
razmer.
RIMSKE TOPLICE

Za podporo se zahvaljujemo

Organizatorja
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RIMSKE TOPLICE

