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Sekcija za arhivsku pedagogiju 

 

Plan rada za 2020. 

 

Uvod 

 

 

Sekcija za arhivsku pedagogiju (dalje: Sekcija) djeluje u okviru Hrvatskog arhivističkog 

društva (dalje: Društvo) 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 2020. godine planirana su tri sastanka Sekcije. Prvi se planira za svibanj gdje bi se 

raspravila tekuća problematika, a zatim u rujnu s ciljem donošenja usvajanja izvješća za 2020. 

i plana rada sekcije za 2021. Treći sastanak planira se tijekom 52. savjetovanja hrvatskih 

arhivista.  

 

2. Rad na unapređenju arhivsko-pedagoške prakse 

 

2.1 Evidencije posjeta 

 

Planira se u prvoj polovici studenog 2019. godine online obrazac evidencije korisnika 

edukativnih sadržaja arhiva, koja će se izraditi u suradnji sa Studentskom sekcijom, a na 

temelju nacrta koje je donijela Sekcija, dati na svojevrsnu online javnu raspravu. Na njoj bi se 

arhivske ustanove i stručnjaci mogli očitovati o obrascu i eventualno predložiti neke dorade i 

izmjene. Nakon rasprave, Sekcija će predložiti vodstvu Hrvatskog arhivističkog društva da 

dorađenu inačicu obrasca uputi matičnoj službi Hrvatskog državnog arhiva na razmatranje. 

Prihvati li matična služba HDA ovaj način evidentiranja korisnika edukativnih programa, 

Sekcija predlaže da se smjernice za unos i prikupljanje podataka utvrde u suradnji matične 

službe Hrvatskog državnog arhiva i Društva, putem Sekcije, kako bi od 1. siječnja 2020. 

godine taj obrazac mogao ući u upotrebu.  

 

2.2 Pisane pripreme edukativnih programa 

 

Planira se u prvoj polovici studenog 2019. godine online obrasce za pisanu pripremu 

edukativnih programa i online katalog edukativnih programa dati na javnu online raspravu. 

Potom bi Sekcija dorađene obrasce predložila vodstvu Društva da rečene obrasce uputi kao 

preporuku Hrvatskog arhivističkog društva, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine. 

Također, planira se u narednom razdoblju pronaći rješenje kako korisnik na jednom online 

mjestu može pronaći podatke o svim edukativnim programima hrvatskih arhiva. 

 

3 Stručno usavršavanje arhivskih djelatnika 

 



3.1 Radionice 

 

U sklopu programa 52. savjetovanja hrvatskih arhivista predviđena je jedna pokazna 

radionica.  

 

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 brošuru s najvažnijom stručnom 

terminologijom te brošuru za stručna vodstva arhivima. Mjesto i način objavljivanja takvih 

materijala odredit će se u dogovoru s vodstvom Društva. 

 

3.3. Ljetna škola arhivistike u Žrnovu 

 

Budući da je tema druge Ljetne škole arhivistike u Žrnovu u rujnu 2020 arhivska pedagogija, 

Sekcija se u dogovoru s vodstvom Društva planira uključiti u njezinu organizaciju. Sekcija bi, 

putem svojih članova, sudjelovala u realizaciji stručnog dijela programa. 

 

4. Suradnja s drugim organizacijama  

 

U dogovoru s vodstvom Društva, planira se uspostava suradnje s Hrvatskom udrugom 

nastavnika povijesti, budući da je s njihove strane iskazan interes za uključivanjem arhiva u 

njihov nacionalni projekt istraživanja zavičajne povijesti u sklopu osnovnoškolske i 

srednjoškolske nastave. 

 

Planira se također sudjelovanje predstavnika sekcije na godišnjoj skupštini Hrvatske udruge 

nastavnika povijesti, na kojem bi se predstavnike mogućnosti suradnje arhiva, odnosno 

arhivskih pedagoga i nastavnika povijesti, ponajprije u vidu izvanučioničke nastave u 

arhivima. 

 

5. Trijenalna stručna okupljanja na temu baštinske pedagogije 

 

Sekcija planira na proljeće 2020. godine izaći s konkretnim razrađenim prijedlogom vodstvu 

Društva za pokretanjem Stručnog trijenala na temu baštinske pedagogije. Skup bi bio prije 

svega namijenjen AKM stručnjacima koji se bave osmišljavanjem i izvedbom edukativnih 

aktivnosti u svojim ustanovama, radi razmjene znanja i iskustava, edukacije kulturnih radnika 

te aktualizacije određenih pitanja zajedničkih svim trima zajednicama. Na okupljanja bi bili 

dobrodošli i školski učitelji i nastavnici, sveučilišni metodičari i drugi srodni stručnjaci. 

 

6. Istraživanje 

 

U suradnji sa Studentskom sekcijom planira se provesti anketno istraživanje stavova arhivskih 

radnika o ulozi i statusu arhivske pedagogije u arhivskoj struci, s posebnom segmentom 

posvećenim arhivskim pedagozima. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o prihvaćenosti 

arhivske pedagogije kao ravnopravne arhivske djelatnosti unutar same arhivske službe te o 

stručnoj i institucionalnoj potpori razvoju te djelatnosti. Istraživanje bi se provelo na proljeće 

2020. godine, a rezultati bi bili predstavljeni na 52. Savjetovanju hrvatskih arhivista. 

 



6. 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. 

 

Sekcija će se u 2020. godini osobito zalagati putem i prilikom predstavljanja obrazaca za 

katalog edukativnih programa da svaki arhiv na svojim mrežnim stranicama ima objavljen 

popis i adekvatan opis obrazovnih sadržaja koje nude javnosti. Sekcija će objavljivati 

brojčane podatke o navedenom u svojim godišnjim izvješćima, od izvješća za 2020. godinu.  


