
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

РЕЧ УНАПРЕД 
 

У времену када сазнајност и брзи пренос информације не представља 
инцидент већ нормалну и подразумевану потребу, потпуно је постало ја-
сно да архиви као установе који складиште информације имају потребу да 
ухвате корак са часом у којем делују. С тим у вези и да своје бивствовање 
и деловање прилагоде савременим потребама. Како технички тако и персо-
нално: са образовним, обученим и способним кадровима који могу да од-
говоре изазову новог времена који се вртоглавом брзином мења из часа у 
час.    

Отуда у циљу разматрања питања из архивске теорије и праксе у Ре-
публици Србији, али и сагледавања и размењивања архивистичких иску-
става са колегама из региона, односно из држава бивше Југославије, Архи-
вистичко друштво Србије је, обезбедивши подршку Министарства културе 
Републике Србије, почетком године објавило позив за саветовање које ће 
се одржати на планини Тари у простору Хотела „Оморикаˮ током 10. и 12. 
октобра 2018. године. На тај начин пружена је могућност да се узме уче-
шће с писаним радовима и дискусијом на самом саветовању на расписане 
теме: 1. Архиви у електронском окружењу – електронски документ и елек-
тронско архивирање и 2. Архивска служба данас – анализа стања, питања, 
предлози, решења, на којем ће се у оквиру задатих тема, а кроз перцепцију 
и дискурс архивиста и архивистичке науке разматрати тренутно стање ар-
хивистике како у Републици Србији тако и у региону.  

У предвиђеном року, од пристиглих радова из Србије, као и од колега 
из Босне и Херцеговине (Републике Српске), Хрватске, Црне Горе и Сло-
веније, Редакција зборника (Зоран Вељановић, уредник, Ненад Војиновић, 
Јасмина Живковић, Милорад Јовановић, Бошко Ракић, Слободанка Боба 
Цветковић), начинила је избор од 27 рада и понудила их јавности кроз ову 
публикацију у издању Архивистичког друштва Србије.  

Отуда књига коју држите у рукама представља дискурс размишљања 
српских архивиста и представља пресек онога што је било у центру инте-
ресовања и догађања међу архивистима у Србији (као и колега из региона) 
у протеклом времену. Дакле, архивисти у Србији имали су могућност да 
кроз странице ове публикације остваре дијалог са архивистиком у теорији 
и пракси, њеном прошлошћу, садашњошћу, али и са временом које долази. 
Кроз странице ове књиге али још више кроз лични контакт, с обзиром на 



 
 
 
 
 
 

 

  
 

то да је саветовање међународног карактера (саветовању су присуствовали 
колеге и из Републике Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе 
i Словеније) учесницима је пружена могућност размене знања и искустава 
с колегама из региона и шире. Одговор на питање колико српских архиви-
ста је било спремно да ову шансу искористе, налази се између корица ове 
књиге. Уједно, саветовање је широм отворило врата и запосленим архива-
рима у регистратурама, а на тај начин потврђено им је значајно место у за-
штити архивске грађе и регистратурског материјала. 

У исто време Редакција, као и у прошлом саветовању имала је зацрта-
не циљеве и критеријуме те није била спремна на уступке са ауторима, већ 
је прихватила само пријаве и радове који су испуњавали услове (ауторство 
и потврђену методологију научно-истраживачког рада у писању текстова). 
Дакле, сви прихваћени радови прошли су кроз рецензију чланова редакци-
је и рецензената.   

 
*** 

 
 Овогодишње Међународно архивистичко саветовање „Архивска гра-

ђа у теорији и праксиˮ са темама: 1. Архиви у електронском окружењу – 
електронски документ и електронско архивирање и 2. Архивска служба 
данас – анализа стања, питања, предлози, решења, организовало је Архи-
вистичко друштво Србије и Историјски архив Ужице, а подржало га је 
Министарство културе Републике Србије на чему се захваљујемо. 

 
 

Мирослав ДУЧИЋ,  
председник АДС 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ,  
уредник зборника 

 
               

 

 
 
 
 
 
 
 


