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UVOD
Hrvatsko arhivističko društvo kao strukovna udruga okuplja i organizira stručne djelatnike i
druge zainteresirane osobe i udruge radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u
Republici Hrvatskoj i unapređenja stručnog rada.
Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom
dobru i o potrebi njegove primjerne zaštite; unapređenje stručnih standarda u obradi arhivskog
gradiva, poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika u arhivima i
pismohranama; poticanje zanimanja za korištenje arhivskog gradiva – napose u kontekstu
sveopćega trenda i poticaja EU za ponovnom uporabom informacija; popularizacija arhivske
djelatnosti; zaštita interesa arhivske struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno
načela etičkog kodeksa arhivista; razvijanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u
zemlji i inozemstvu.
U izvršavanju svoje zadaće Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s udrugama i ustanovama na
području Republike Hrvatske, naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima
informacijskoga polja (Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko
informacijsko društvo). Na međunarodnom planu Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s
tijelima Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s nacionalnim arhivističkim
udruženjima u većem broju europskih zemalja.

1. Rad tijela Društva
1.1. Godišnja skupština
Redovita godišnja skupština Hrvatskog arhivističkog društva održat će se u listopadu 2019.
godine za vrijeme održavanja 51. savjetovanja hrvatskih arhivista (u organizaciji Hrvatskog
arhivističkog društva u suradnji s arhivom – domaćinom, Državnim arhivom u Slavonskome
Brodu), radi rješavanja redovnih pitanja iz nadležnosti skupštine: odlučivanja o izvješću o radu,
usvajanja programa rada Društva u sljedećemu razdoblju, donošenja odluka o financijskom
poslovanju Društva, te odlučivanja o drugim pitanjima od značaja za rad Društva koja su u
nadležnosti Skupštine. Mjesto i točan datum održavanja skupštine bit će utvrđeni naknadno, u
okviru programa savjetovanja.
Troškove sudjelovanja snosit će sami članovi. HAD treba osigurati putne troškove za članove
svojih tijela koji će sudjelovati u radu Skupštine (potencijalno 5 članova Predsjedništva, 3 člana
Nadzornoga odbora, tajnika, blagajnika, likvidatora i izvjestitelje sekcija), te za materijalne
troškove logistike (dvorana, radni materijali i sl). Društvo će prema mogućnostima sufinancirati
sudjelovanje članova koji ne budu mogli sami osigurati sredstva.

1.2. Sjednice Predsjedništva
Planira se održavanje najmanje tri sjednice Predsjedništva Društva, radi rješavanja tekućih
zadataka Društva, pripreme i organiziranja stručnih aktivnosti, redovite godišnje skupštine, te
rješavanja mogućih izvanrednih poslova. Radi smanjenja troškova, jedna sjednica održat će se
za vrijeme održavanja savjetovanja, a druge (radi racionalnosti) u Zagrebu. Dio sjednica
realizirat će se elektroničkim putem.
Za sjednice Predsjedništva Društvo osigurava putne troškove za članove koji žive izvan mjesta
održavanja.

1.3. Sjednica Nadzornog odbora
Nadzorni odbor održat će jednu sjednicu. Navedeno tijelo izvršit će provjeru statutarnosti rada
Društva te zakonitosti financijskoga poslovanja.
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Za sjednicu Nadzornoga odbora također je potrebno osigurati putne troškove za članove koji ne
žive u mjestu održavanja sjednice.

1.4. Informiranje članstva
Članstvo i šira javnost o djelovanju Društva informira se preko mrežnih stranica Društva
(www.had-info.hr). Stranice sadržavaju osnovne podatke o organizaciji i djelatnosti Društva,
obavijesti o aktivnostima Društva, drugim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu koja su
značajna za djelatnost Društva i arhivista, te određene stručne sadržaje i poveznice na mrežne
stranice slične tematike. O pojedinim važnijim aktivnostima članovi će biti obavještavani i
neposredno, putem osobne adrese elektroničke pošte.

1.5. Administrativni i stručni poslovi
Administrativni i stručni poslovi koji se obavljaju radi osiguranja izvršenja programa rada
obuhvaćaju: planiranje i usklađivanje rada tijela i sekcija Društva, vođenje službene prepiske,
vođenje financijskoga poslovanja Društva i pripadajuće dokumentacije, poslove prijepisa i
prevođenja tekstova, zastupanje i predstavljanje Društva i druge odgovarajuće poslove.
Izvršenje poslova iz ove točke preduvjet je djelovanja Društva i izvršenja programa. Navedeni
poslovi obavljaju se najvećim dijelom bez naknade, a iznimno i honorarno, budući Društvo
nema zaposlenih djelatnika.

2. Savjetovanje hrvatskih arhivista 2019.
Iduće, 2019. godine u mjesecu listopadu, održat će se 51. savjetovanje hrvatskih arhivista.
Predsjedništvo će osnovati Programski i Organizacijski odbor za njegovu pripremu, sa
zadatkom izrade prijedloga programa, prijedloga pojedinih podtema, odnosno prijedloga i
odabira predavača.
Budući da savjetovanja i kongresi predstavljaju najvažniji vid stručne djelatnosti Društva i priliku
da veći broj arhivskih djelatnika razmijeni svoja iskustva i upozna se sa suvremenim trendovima
i problemima arhivske teorije i prakse, predviđeno je da u radu skupa članovi sudjeluju u što
većem broju, jednako kao i drugi zaposlenici srodnih struka.
Kao i ranijih godina, stupit će se u kontakt s kolegama iz pojedinih tijela i povjerenstava
Međunarodnog arhivskog vijeća, te arhivističkih društava susjednih zemalja. Njihovim
sudjelovanjem osigurat će se visoka stručna razina predavanja, ali i prepoznatljivost Društva na
široj stručnoj sceni.
Dobra je praksa da profesionalna arhivistička udruženja organizirajući ovakve skupove, pozivaju
i predstavnike arhivističkih udruženja drugih zemalja s kojima surađuju, što je ujedno i prilika za
razmjenu iskustava i otvaranja mogućnosti za tješnju suradnju. Jednako tako predstavnici HADa, na poziv sudjeluju u radu sličnih skupova koje organiziraju arhivistička udruženja u
međunarodnom okruženju, osobito u susjednim zemljama. Stoga će u radu 51. savjetovanja
hrvatskih arhivista sudjelovati i gosti iz inozemstva - predstavnici arhivističkih ustanova i
udruženja s kojima HAD surađuje.
HAD snosi troškove sudjelovanja predavača, inozemnih gostiju i članova svojih tijela, troškove
rada Programskog i Organizacijskog odbora, promotivnih aktivnosti, zakupa dvorana i potrebne
opreme.

3. Rad sekcija Društva
Rad sekcija Društva je izuzetno važan oblik organiziranog stručnog djelovanja Društva. Budući
je u prethodnoj godini aktivnost sekcija znatno smanjena, u idućem se razdoblju njihov rad
planira revidirati. Dosadašnje: Sekcija za opis arhivskog gradiva, Sekcija za zaštitu gradiva
izvan arhiva, Sekcija za arhivsku pedagogiju i do sad samo proklamirana ali nikad zaživjela
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Sekcija za arhive vjerskih zajednica, ponovno će utvrditi svoj status, članstvo i vodstvo, kako bi
u budućnosti djelovale učinkovitije i kreativnije.
Planira se da će (postojeće i/ili neke buduće) sekcije u 2019. godini svoju aktivnost temeljiti na
razradi postojećih stručnih standarda i propisa, te pripremiti po jednu radionicu za vrijeme
godišnjeg savjetovanja hrvatskih arhivista. Nastojat će se u većoj mjeri pripremati i distribuirati
stručni tekstovi za potrebe rada sekcija, ali i svih članova Društva i drugim zainteresiranim
stručnim djelatnicima u arhivima i izvan arhiva.
Predviđaju se po dva sastanka svake sekcije. Svaka će sekcija donijeti svoj godišnji program
rada kojim će se utvrditi plan aktivnosti i zaduženja pojedinih članova.
Sekcije mogu samostalno ili u suradnji s drugim zainteresiranim udrugama i ustanovama
organizirati tečajeve, radionice i predavanja o pojedinim temama iz područja za koje su
nadležne.

4. Arhivi, knjižnice, muzeji – seminar
Od 1997. godine HAD aktivno sudjeluje u radu interdisciplinarnog seminara informacijskih
struka "Arhivi, knjižnice, muzeji – mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske
infrastrukture". Svrha seminara je unaprjeđenje razvoja i primjene stručnih standarda u
obradi i korištenju gradiva, upoznavanje s trendovima i inicijativama na području primjene
informacijskih tehnologija u obradi i pristupu gradivu i razmjena iskustava koje pojedine
struke i ustanove imaju na tom području. Radovi sa seminara objavljuju se u
zborniku/časopisu. Sljedeći seminar će se održati u studenome 2019. godine, a HAD će
snositi troškove sudjelovanja do pet svojih članova i dio troškova objavljivanja zbornika.

5. Međunarodni dan arhiva
Međunarodno arhivsko vijeće proglasilo je 2007. godine 9. lipnja Međunarodnim danom
arhiva (MDA), a od 2009. godine se ovaj dan organizirano obilježava i u Hrvatskoj. Društvo je
koordinator događanja u kojem svi arhivi u Hrvatskoj zajedničkim i planiranim akcijama
intenzivnije prezentiraju rad arhiva zainteresiranoj javnosti. Kriterij za odabir teme je
zainteresiranost građana za određenu vrstu arhivskoga gradiva s kojim su povezana njihova
osobna iskustva i koje im je potrebno u svakidašnjem životu. Rukovodeći se takvim
pristupom, tema MDA 2019. godine je Bicikl, budući da se navršava 200. obljetnica
patentiranja bicikla. Navedena tema nudi visok potencijal okupljanja široke lepeze profila
publike, kao i višestruke mogućnosti za priređivanje izložbi, organizaciju dana otvorenih
vrata, predavanja, tribina i različitih drugih događanja, tretirajući temu iz različitih rakursa:
sportskih društava, prometne problematike, stila života, tehnike i tehnologije, izuma i
patenata, rekreacije i dr. Društvo koordinira manifestaciju kreiranjem i izradom zajedničkoga
plakata i programske knjižice za cijelu RH, te medijskim objavama povezanim s
događanjima.

6. Međunarodna suradnja Hrvatskoga arhivističkog društva
Hrvatsko arhivističko društvo član je Međunarodnoga arhivskog vijeća u kategoriji B, iz čega
proizlaze njegove obveze i prava prema toj organizaciji i njezinim tijelima. Članstvo u ovoj
organizaciji i aktivno sudjelovanje u njezinu radu preduvjet je uspješnog razvijanja svih
ostalih oblika međunarodne suradnje, uključujući i sudjelovanje u mnogobrojnim programima
unapređenja stručnog rada koje organizira bilo samo Vijeće, bilo njegove članice. Članarina
za Međunarodno arhivsko vijeće plaća se prema zaključku Generalne skupštine MAV-a za
kategoriju B - profesionalne udruge. Društvo na skupovima u organizaciji MAV-a sudjeluje
prema financijskim mogućnostima.
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7. Ostale aktivnosti
Društvo će obilježiti i druge značajne dane tijekom 2019. godine, kao što je to, primjerice,
Međunarodni dan očuvanja digitalnih sadržaja (International Digital Preservation Day) i sl.
Društvo će se angažirati u radu radnih skupina tijela državne i javne uprave čiji je rad
povezan s radom Društva, kao što su to, primjerice, radne skupine Ministarstva kulture RH te
radu drugih inicijativa, kao što je to, primjerice, inicijativa za izradu prijedloga rješenja
nacionalnog digitalnog arhiva koju je pokrenuo Središnji državni ured za razvoj digitalnog
društva RH.
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