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Plan rada lipanj-listopad 2019. 

 

Uvod 

 

 

Sekcija za arhivsku pedagogiju djeluje u okviru Hrvatskog arhivističkog društva s ciljem 

razvoja arhivske pedagogije u hrvatskim arhivima i njezine afirmacije kao ravnopravne 

djelatnosti u hrvatskim arhivima. Aktivnosti Sekcije uključuju raspravljanje o propisima koji 

se izravno ili neizravno odnose na edukativnu djelatnost u arhivima i arhivsko-pedagoškoj 

praksi te donošenje prijedloga za njihovo unapređenje. Također, Sekcija organizira različite 

edukativne aktivnosti za članove Društva i širu stručnu zajednicu, poput predavanja, 

radionica, tribina, ili priređuje materijale, poput brošura ili priručnika, na temu arhivske 

pedagogije. 

 

1. Rad sekcije 

 

Tijekom 2019. godine planirana su tri sastanka Sekcije. Prvi u svibnju, na kojem će se izabrati 

novi voditelj/voditeljica i na kojem će se donijeti plan rada Sekcije do listopada 2019. godine. 

Drugi sastanak održat će se u rujnu s ciljem donošenja usvajanja izvješća za 2019. i plana rada 

sekcije za 2020. Treći sastanak planira se tijekom 51. Savjetovanja hrvatskih arhivista u 

Slavonskom Brodu, na kojem će se raspravljati tekuća problematika.  

 

2. Rad na unapređenju arhivsko-pedagoške prakse 

 

2.1 Evidencije posjeta 

 

Radi boljeg praćenja arhivsko-pedagoških aktivnosti u hrvatskim arhivima uz mogućnost 

statističke obrade podataka, Sekcija će osmisliti i predložiti online obrasce evidencija posjeta 

korisnika edukativnih sadržaja. Planirano uvođenje navedenih obrazaca je od početka 2020. 

godine. Izrada online obrazaca planirana je u suradnji sa Studentskom sekcijom. 

 

2.2 Pisane pripreme edukativnih programa 

 

Radi što kvalitetnije pripreme i, u konačnici, izvedbe edukativnih programa u hrvatskim 

arhivima te bolje komunikacije s obrazovnim sektorom, Sekcija će osmisliti i predložiti 

obrazac pisane pripreme edukativnim programa po uzoru na obrasce u prosvjeti. Takvi će 

obrasci, ujedno, poslužiti kao osnova za jednoobrazni centralni katalog edukativnih programa 

u hrvatskim arhivima. Takav katalog bi omogućio permanentno praćenje ponude edukativnih 

sadržaja u arhivima. Ovi će se obrasci također izraditi u online obliku u suradnji sa 

Studentskom sekcijom. 

 

3 Stručno usavršavanje arhivskih djelatnika 

 

3.1 Radionice 

 



U sklopu programa 51. Savjetovanja hrvatskih arhivista u Slavonskom Brodu, predviđena je 

jedna pokazna radionica koju iz redovite ponude edukativnih sadržaja Državnog arhiva u 

Slavonskom Brodu. 

 

3.2 Brošure 

 

Do izdanja tiskanog ili online priručnika za arhivske pedagoge, Sekcija će izdavati brošure za 

svako savjetovanje ili kongres s napucima i informacijama korisnim za arhivsko-pedagošku 

praksu. Budući da dio djelatnika arhiva angažiran na edukativnim programima nema formalnu 

didaktičko-metodičku naobrazbu, Sekcija će prirediti boršuru s najvažnijom stručnom 

terminologijom. Mjesto i način objavljivanja takvih materijala odredit će se u dogovoru s 

vodstvom Društva. 

 

4. Informiranje članstva i javnosti 

 

Budući da postoji nasušna potreba da se o edukativne aktivnosti arhiva informira kako 

stručna, tako i šira javnost, a napose kolege u prosvjeti, Sekcija će do pronalaska optimalnog 

trajnog rješenja redovito izvještavati o navedenim događanjima putem Facebook stranice 

Arhivska pedagogija, koju moderira član sekcije Danijel Jelaš. 

 

 

 

  


