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ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА 

ЗА МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ 

„НOВИ САД  2021“ 

 

АРХИВИ – ПРОШЛОСТ КОЈА ТРАЈЕ 

 

 

Поштоване/и, 

 

Архивистичко друштво Србије под покровитељством Министарства културе и 

информисања Републике Србије, заједно са партнерима –Државним архивом Србије,  

Архивом Војводине и Међуопштинским историјским архивом Чачак, планира да у 

зависности од епидемиолошке ситуације, у Новом Саду од 6. до 8. октобра 2021. године 

организује Међународно архивистичко саветовање. Позивамо вас да својим радовима 

учествујете у његовом раду.  

 

Рок за пријаву тема је  30. април 2021. године. 

 

Пријава треба да садржи: 

1.Податке о аутору/ауторима (име и презиме, звање, установа у којој ради, е-маил, контакт 

телефон) 

2. Наслов рада 

3. Сажетак рада(до 500 речи) 

 

Пријаве слати на адресу уредника ЗборникаСлободанке 

Цветковићslobodankasasa@gmail.com. 

 

Након закључења рока за доставу пријава, Редакција ће одлучити о прихваћеним 

темама и о томе обавестити ауторе. Молимо да поштујете дате рокове. 

 

Ауторе позивамо да пријављују искључиво оригиналне теме и радове који до 

сада нису објављивани у целини или у деловима и који представљају њихов лични 

допринос предложеној теми.   
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Радови ће бити анонимно рецензираnи и категоризовани. 

 

Рок за доставу комплетних радова је 1. септембар 2021. године. 

 

Ауторима којима Редакција прихвати тему биће достављено Упутство о  

обликовању готових радова са изјавом о оригиналности рада.  

 

Радови ће бити објављени у Зборнику радова након одржаног Саветовања. 

 

Теме конференције са предлозима подтема: 

 

1.Нова архивска стварност 

 Будућност архива - поглед на нове законске прописе у Републици Србији и њихову 

примену (Закон о архивској грађи и архивској делатности, Закон о култури, Закон о 

инспекцијском надзору у култури, уређивање области културног наслеђа – Нацрт 

Закона о културном наслеђу...), њихов утицај на архиве и архивску делатност и 

примена у пракси 

 Дигитализација и микрофилмовање архивске грађе  

 Информациони систем архива у Србији (АРХИС) и његова примена  

 Информациони системи архива ван Србије 

 Пандемија Ковид-19 и њен утицај на архиве, прилагођавање раду у новим 

условимаи изазови будућности 

 Вредновањестваралаца архивске грађеи могућности за категоризацијупо 

приоритетима 

 Заштита архивске грађе правосудних органа, јавних извршитеља и јавних 

бележника 

 Архиви и друштвене мреже - активност архива у дигиталном окружењу 

 

 

2. Архивске зграде и архивска грађа - садашњост и будућност 

 Смештајни проблеми архива (архивске зграде, изградња нових, адаптација објеката 

који су заштићена културна добра, услови за смештај архивске грађе, тренутно 

стање, пројекције за будућност...) 

 Сређивање и обрада архивске грађе – решења из праксе (искуства на сређивању 

појединих фондова и збирки или група фондова, изазови, постојећа упутства и 

њихова примењивост, сређеност и обрађеност фондова и АРХИС...) 

 Предлози за нову периодизацију архивских фондова органа власти и управе 

 Разграничење фондова (посебно фондова привредне провенијенције, фондова 

друштвено-политичких организација социјалистичког периода и др. – примери 

добре праксе) 

 Збирке у архивима - формирање,  сређивањеи обрада 

 Категоризација архивских фондова и збирки, преглед стања досадашњих 

категоризација, примена посебних мера заштите категорисане архивске грађе у 

пракси и др. 

 Валоризација архивске грађе у архивима – замке садашњости (утицај политике, 

идеологије, свакодневног на вредновање), питање историјске објективности 



 Израда обавештајних средстава у архивима, досадашња упутства и њихова примена 

у времену модерних технологија 

 Техничка заштита архивске грађе, конзервација, рестаруација, организација 

смештаја и заштите у архивима– искуства из праксе 

 Историја архива или архивских служби  

 Културно-просветна и пропагандна улога архива у стварању и неговању културе 

сећања (изложбе, публикације, сарадња са приватним власницима архивске грађе, 

откупи и поклони као извор нових сазнања и могућност прикупљања нових 

докумената) 

 

3. Извори за повесницу 

 Архивска грађа као историјски извор – архивски фондови и збирке о 

институцијама, људима, догађајима 

 Дигитална историја – изазови у креирању и примени 

 Генеалошка истраживања и  архиви 

 

 

 

Аутори радова као и сви заинтересовани за учешће на саветовању биће о свему 

благовремено обавештавани преко веб сајта Архивистичког друштва Србије 

(www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs) и електронском поштом. 

 

 

За Архивистичко друштво Србије 

Лела Павловић, председник 


